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OFERTE SERVICIU
l Primăria Domneşti- Ilfov organizează în
data de 05.11.2020 concurs recrutare pentru
Îngrijitor- Compartiment Monitorizare
Unităţi de Învăţământ. Detalii la
021.351.52.56.
l SC Riela Comimpex SRL din Cluj
Napoca, B-dul Muncii, nr.18, angajează:
-sudor: 4 pers, -vopsitor: 3 pers; -șlefuitor: 4
pers; -muncitor necalificat: 9 pers. Așteptăm
CV-ul dvs la adresa de e-mail: office@rielacomimpex.ro.
l Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Termoenergetica Bucureşti -Ilfov, cu sediul
în Str. Nerva Traian nr. 3, etaj. 10, sector 3,
Bucureşti, organizează concurs pentru
ocuparea postului, pe durată nedeterminată:
Compartimentul Consilieri -1 post de Consilier. Dosarele de înscriere la concurs, se vor
depune la sediul asociației, până la data de
23.10.2020 ora 12:00. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia sunt precizate
în Anunţurile extinse privind selecţia pentru
ocuparea postului de mai sus şi se găsesc la
sediul asociaţiei si pe site www.aditbi.ro.
Informatii la telefon: 0722.295.558 - Serviciul Resurse Umane.
l Anunț concurs pentru post contractual:
Școala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei, cu
sediul în Horoatu Crasnei, strada Principală
nr.515, județul Salaj, organizează concurs,
pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014.
Denumirea postului- Adiministrator financiar (contabil) post temporar vacant,
contractual, pe perioadă determinată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- superioare sau medii în
domeniul economic; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului- nu
se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: - proba scrisă în data de
29.10.2020, ora 10:00, la sediul instituției;
-proba practică în data de 29.10.2020, ora
11:00, la sediul instituției; -proba interviu în
data de 29.10.2020, ora 12:00, la sediul instituției. Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile de la afişare, la sediul instituției. Date contact: secretariat, telefon
0260/637448.
l Municipiului Târnăveni, jud.Mureș organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă determinată a unui
post contractual temporar vacant: -Serviciul
Public de Asistență Medicală Comunitară
-Cabinete de medicină Școlare: -un post
temporar vacant - asistent medical principal
(PL). Condiții necesare ocupării postului:
Condiții generale: Poate ocupa un post
vacant sau temporar vacant persoana care
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011. Condiții specifice: -Serviciul
Public de Asistență Medicală Comunitară
-Cabinete de medicină Școlare: -Pentru
postul de asistent medical principal: -studii
sanitare absolvite cu diplomă: şcoală sani-

tară postliceală sau echivalentă; -minimum
5 ani vechime ca asistent medical si examen
pentru obţinerea gradului principal; -să
deţină certificat de membru
O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea
profesiei de liberă practică medicală avizat
pe anul în curs. Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
care va conţine documentele prevăzute la
art.6 din HGR nr.286/2011. Concursul
constă din 2 probe şi se va desfăşura
conform calendarului: -Termenul limită de
depunere a dosarelor de înscriere este de 5
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, orele 15:00,
la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr. 7,
Municipiul Târnăveni, -proba scrisă: în data
de 29 octombrie 2020, orele 10:00 la sediul
instituţiei, -interviul: în data 2 noiembrie
2020, orele 10.00, la sediul instituţiei. Relații
suplimentare, tematica și bibliografia se pot
obține la Serviciul Organizare Salarizare
Resurse Umane, tel.0265/443.400 int.39 și de
pe site-ul: primariatarnaveni.ro.
l Municipiului Târnaveni, jud.Mureș organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor
posturi contractuale de execuţie vacante:
-Serviciul Public de Asistență Medicală
Comunitară -Cabinete de medicină Școlare;
-un post vacant- asistent medical (PL)
-Direcția de Asistență Socială -Centrul
Social de Urgență cu Destinație Multifuncțională: -un post vacant -psiholog (S), timp
parțial de muncă 4 ore; -un post vacant
-kinetoterapeut (S), timp parțial de muncă 4
ore. Condiții necesare ocupării posturilor:
Condiții generale: Poate ocupa un post
vacant sau temporar vacant persoana care
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011. Condiții specifice: -Serviciul
Public de Asistență Medicală Comunitară
-Cabinete de medicină Școlare: -Pentru
postul de asistent medical: -studii sanitare
absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -nu
se solicită. -Direcția de Asistență Socială
-Centrul Social de Urgență cu Destinație
Multifuncțională: -Pentru postul de
psiholog: -studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de
liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România; -minimum un an
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării profesiei de psiholog. -Pentru
postul de kinetoterapeut: -studii universitare
de licență absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă, în domeniul de licență
kinetoterapie; -minimum un an vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării
profesiei de kinetoterapeut. Pentru
înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta
un dosar de concurs care va conţine documentele prevăzute la art.6 din HGR
nr.286/2011. Concursul constă din 2 probe şi
se va desfăşura conform calendarului:
-Termenul limită de depunere a dosarelor de
înscriere este de 10 zile lucrătoare de la

publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, orele 15:00, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr.7, Municipiul Târnăveni, -proba scrisă: în data de 5 noiembrie
2020, orele 10:00 la sediul instituţiei; -interviul: în data 9 noiembrie 2020, orele 10:00, la
sediul instituţiei. Relații suplimentare,
tematica și bibliografia se pot obtine la Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane,
tel.0265/443.400 int.39 și de pe site-ul:
primariatarnaveni.ro.
l Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu
sediul în localitatea Sibiu, str.Andrei Șaguna
nr.2, județul Sibiu, organizeazã concurs
pentru ocuparea unui post contractual
vacant de inspector de specialitate gr.I,
conform HG (A)286/2011. Concursul se va
desfașura la Serviciul Public Baia Populară
Sibiu, Piața Mică nr.25, cam.107 și constă în:
-Proba eliminatorie cunoștințe calculator -în
data de 05.11.2020, ora 09:00; -Probă scrisă
-în data de 05.11.2020, ora 12:00; -Interviu
-în data de 11.11.2020, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: -condițiile generale prevăzute de legislația în
vigoare pentru ocuparea unui post vacant;
-studii superioare economice și/sau juridice,
absolvite cu diplomă de licență; -vechime în
specialitate de minim 3 ani; -vechime în
muncă de minim 4 ani; -curs de resurse
umane; -cunoștințe de calculator -nivel
mediu. Candidatii vor depune dosarele de
participare la concurs pâna la data de
28.10.2020, ora 15:00, la Serviciul Public
Baia Populară Sibiu, Piața Mică nr.25, Sibiu.
Relaţii suplimentare la Serviciul Public Baia
Populară Sibiu, Piața Mică nr. 25; persoană
de contact: Adelina Dănilă, telefon
0269/214.445, e-mail: baia.populara@sibiu.
ro.
l Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul în
localitatea Suceava, str.Universității nr.48,
județul Suceava, organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant corespunzător
funcției contractuale de execuție de:
-Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte M;G -studii
medii sau generale tr.I la Compartimentul
balet. Condițiile de participare: -cetăţenie
română; -fără antecedente penale; -cunoașterea limbii române vorbit şi scris;
-minimum 6 ani și 6 luni vechime în muncă;
Conform HGR.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Concursul se va
desfășura la sediul Centrului Cultural
„Bucovina” din Suceava, str.Universității
nr.48, etajul III, după cum urmează: -Proba
scrisă în data de 5 noiembrie 2020, ora 10:00;
-Interviul se va susține în maxim 4 zile
lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs la sediul instituției, în
termen de 10 zile lucrătoare de la apariția
anunțului în Monitorul Oficial (data afișării
anunțului la sediul instituției și pe site-ul
acesteia). Relaţii suplimentare la sediul: din
str.Universității nr.48, telefon/fax
0230/551.372, e-mail: contact@centrulculturalbucovina.ro.
l Palatul Copiilor Deva, cu sediul în Deva,
str.Mihai Eminescu nr.17 judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante de îngrijitor I
- M , 2 p o s t u r i , c o n f o r m H . G . n r.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de 05.11.2020,
ora 10.00; -proba interviu în data de
05.11.2020, ora 12:00. Pentru participarea la
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ANUNÞ licitaþie pentru valorificarea deºeurilor metalice provenite din casare infrastructurã tramvaie.
Consiliul Local al Municipiului Galaþi, prin Primãria Municipiului Galaþi - Comisia de licitaþie numitã prin
Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, cu sediul în Galaþi, str. Domneascã nr. 54, organizeazã licitaþie
publicã, cu strigare, pentru valorificarea deºeurilor metalice provenite casare infrastructurã tramvaie. 1.
Denumirea ºi adresa instituþiei publice organizatoare a licitaþiei: Primãria Municipiului Galaþi, str.
Domneascã, nr. 54, Comisia de licitaþie numitã prin Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, telefon:
0236/307.718, cod fiscal: 3814810; 2. Locul unde pot fi vãzute bunurile: Galaþi - Secþia 3 Transurb SA,
Depoul nr. 1, Piaþa Energiei. Bunurile pot fi vãzute pânã la data organizãrii licitaþiei publice deschise, cu
strigare; 3. Adresa, data ºi ora þinerii ºedinþei de licitaþie, pentru vânzarea bunurilor: ªedinþa de licitaþie
publicã, deschisã, cu strigare, va avea loc în data de 22.10.2020, ora 11.00, la sediul Primãriei
Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54; 4. Informaþii suplimentare despre bunurile care fac obiectul
vânzãrii: - Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru Eugen; 5. Documente necesare pentru înscrierea la licitaþie:
- Dovada achitãrii garanþiei de participare la licitaþie, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la
Trezoreria Municipiului Galaþi; - Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerþului, pentru
persoanele juridice române, din care sã rezulte vechimea societãþii participante, de minim 5 ani; Certificat de atestare fiscalã, emis de Administraþia Finanþelor Publice, din care sã rezulte faptul cã
participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare fiscalã, emis de Direcþia de Taxe ºi
Impozite Locale, prin care sã se ateste faptul cã participantul nu are datorii la bugetul local; - Autorizaþie
de mediu; - Copie act de identitate administraror sau împuternicire ºi copie a actului de identitate pentru
persoana care va reprezenta ofertantul. Documentele de participare la licitaþie se vor depune în plic
sigilat, pânã la data de 21.10.2020, ora 13.00, la Registratura Generalã a Municipiului Galaþi, str.
Domneascã, nr. 54.
ANUNÞ licitaþie pentru valorificarea deºeurilor metalice provenite din dezmembrarea unor bunuri
aparþinând municipiului. Consiliul Local al Municipiului Galaþi, prin Primãria Municipiului Galaþi Comisia de licitaþie numitã prin Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, cu sediul în Galaþi, str.
Domneascã nr. 54, organizeazã licitaþie publicã, cu strigare, pentru valorificarea deºeurilor metalice
provenite dezmembrarea unor bunuri aparþinând municipiului. 1. Denumirea ºi adresa instituþiei
publice organizatoare a licitaþiei: Primãria Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54, Comisia de
licitaþie numitã prin Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, telefon: 0236/307.718, cod fiscal: 3814810;
2. Locul unde pot fi vãzute bunurile: Galaþi - str. Zimbrului, Depozit Primãrie. Bunurile pot fi vãzute pânã
la data organizãrii licitaþiei publice deschise, cu strigare. 3. Adresa, data ºi ora þinerii ºedinþei de licitaþie,
pentru vânzarea bunurilor: ªedinþa de licitaþie publicã, deschisã, cu strigare, va avea loc în data de
22.10.2020, ora 12.00, la sediul Primãriei Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54; 4. Informaþii
suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzãrii: - Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru Eugen; 5.
Documente necesare pentru înscrierea la licitaþie: - Dovada achitãrii garanþiei de participare la licitaþie,
în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galaþi; - Copie Certificat de
Înmatriculare la Registrul Comerþului, pentru persoanele juridice române, din care sã rezulte vechimea
societãþii participante, de minim 5 ani; - Certificat de atestare fiscalã, emis de Administraþia Finanþelor
Publice, din care sã rezulte faptul cã participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare
fiscalã, emis de Direcþia de Taxe ºi Impozite Locale, prin care sã se ateste faptul cã participantul nu are
datorii la bugetul local; - Autorizaþie de mediu; - Copie act de identitate administraror sau împuternicire
ºi copie a actului de identitate pentru persoana care va reprezenta ofertantul. Documentele de
participare la licitaþie se vor depune în plic sigilat, pânã la data de 21.10.2020, ora 13.00, la Registratura
Generalã a Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54.

concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii; -vechime
în muncă -nu necesită. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Palatului Copiilor
Deva, str. Mihai Eminescu nr.17, judeţul
Hunedoara. Relaţii suplimentare la sediul
Palatului Copiilor Deva, persoană de
contact Jura Geanina, telefon 0254/215.720.
l Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor
Brăila, cu sediul în Brăila, str.Mihai
Eminescu nr.27, județul Brăila, organizează
concurs prin recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, astfel: -1 post de
execuție -referent de specialitate- Birou
Administrare şi Gospodărire Fond Locativ
de stat, Vânzări Locuinţe, grad profesional
II. Concursul se va organiza astfel: -proba
practică: 05.11.2020, ora 10:00; -proba scrisă:
11.11.2020, ora 10:00; -interviu: data și ora
susținerii interviului vor fi afișate odată cu
afișarea rezultatelor probei scrise. Dosarele
de înscriere la concurs se depun la sediul
instituției până la data de 28.10.2020, ora
16:00. Condițiile de participare sunt următoarele: -Referent de specialitate -grad
profesional II (Birou Administrare şi Gospodărire Fond Locativ de stat, Vânzări Locuinţe) -studii superioare de lungă durată
economice/ administrație publică -vechime
în specialitate minim 3 ani și sase luni;

-cunoștințe operare PC; -condițiile prevăzute la art.3 din anexa la H.G. nr.286/2011Regulament-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare. Relații suplimentare la sediul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a
Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila,
str.M.Eminescu nr.27, Brăila, județul Brăila,
Birou Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Arhivă, etajul II, persoana de contact
Caraion Marilena, telefon 0372/037.101.
l Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, cu
sediul în Bacău, str.Venus nr.16, județul
Bacău, organizează concurs pentru
ocuparea a trei posturi contractual temporar
vacante, aprobat prin HG nr.286/2011,
modificat și completat de HG nr.1027/2014.
1.Denumirea postului: îngrijitor, perioadă
determinată, după cum urmează: 1 post
îngrijitor grupă preșcolar G.P.P.Crai Nou;
2.posturi îngrijitor grupă preșcolar G.P.P.
Nr.29. 2.Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii: medii sau generale; -abilităţi
de lucru în echipă; -deprinderi practice
specifice activităţii de curăţenie; -abilităţi de
comunicare și relaţionare cu întreg personalul unităţii de învăţământ şi cu preşcolarii; -nu se cere vechime. 3.Concursul se va
organiza conform calendarului următor:
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14-21 octombrie 2020, ora 14:00, perioada
de depunere a dosarelor; 29 octombrie 2020,
ora 10.00, proba interviu; 30 octombrie
2020, ora 10:00, proba practică. 4.Dosarele
de concurs se depun la secretariatul Școlii
Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu” Bacău, din
s t r. Ve n u s n r. 1 6 . D a t e c o n t a c t :
tel.0334/405.225.
l Școala Gimnazială Gottlob, cu sediul în
comuna Gottlob, str.Principală nr.263,
judeţul Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante
de: Numele funcţiei: îngrijitor; Număr
posturi: 1 normă; Numele funcţiei:
muncitor; Număr posturi: 1 normă,
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba practică în
data de 05.11.2020, ora 12:00; -Proba
interviu în data de 05.11.2020, ora 14:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -pentru îngrijitor: -studii: liceale;
-vechime: minim 3 ani în muncă. Pentru
muncitor: -studii: 10 clase/şcoală profesională/S.A.M; -vechime: minim 3 ani în
muncă. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a la sediul Școala Gimnazială Gottlob,
jud.Timiș. Relaţii suplimentare la sediul:
Școala Gimnazială Gottlob, persoană de
contact: director: Leyeu Luminita, telefon
0764.412.374 sau 0256/383.124, fax
0256/383.124, e-mail: scoala_gottlob@
yahoo.com.
l Anunţ. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea
Teritorială 320, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unei funcţii contractuale
de execuţie de Pompier (paznic), din cadrul
Compartimentrul Pază, PSI, în următoarele
condiţii: Concursul se organizează la sediul
dministraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
şi Probleme Speciale- Unitatea Teritorială
320 din str.Abanosului nr.1, comuna Dridu,
judeţul Ialomiţa, în data de: -10.11.2020, ora
10:00 -proba scrisă; -12.11.2020, ora 10:00 interviul. Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de concurs:
29.10.2020, ora 15:00, la sediul instituţiei din
str. Abanosului nr.1, comuna Dridu, judeţul
Ialomiţa. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii: minim 10 clase;
-Vechime: nu este cazul; -Calificare profesională de servant pompier sau certificat de
absolvire curs în domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor; -Să fie atestat profesional conform Legii 333/2003, privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările
ulterioare; -Să deţină un certificat de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor
organizat de o persoană juridică autorizată
în acest sens, sau se obligă să urmeze/
absolve aceste cursuri în termen de 6 luni de
la data încadrării; -obţinerea, după promovarea concursului, a autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate nivel „secret de
serviciu”. Condiţiile generale şi specifice
complete de participare la concurs, bibliografia stabilită şi actele necesare pentru
dosarul de concurs se afişează la sediul
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 320 şi pe site-ul www.anrsps.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
unităţii la telefon: 0243.283.455 - Neacşu
Daniela.
l Primăria Comunei Budacu de Jos,
judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează
concurs în data de 4.11.2020, ora 10:00,
-proba scrisă pentru ocuparea unui post
vacant de şofer din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere aparţinând
Aparatului de Specialitate al Primarului
Comunei Budacu de Jos. Principalele atribuţii ale postului, potrivit fişei postului, sunt
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acelea de asigurare a transportului auto
pentru elevii de pe raza comunei Budacu de
Jos, la şi de la şcolile din comună şi din
municipiul Bistriţa, precum şi pe raza
comunei Budacu de Jos, a sportivilor din
cadrul asociaţiilor de pe raza comunei şi a
cadrelor didactice de pe raza comunei. a)
Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractuale din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011. b)Condiţii specifice: -Minim
studii generale; -permis de conducere
pentru categoria D; -atestat transport
persoane; -apt medical şi psihologic,
conform legislaţiei în vigoare. c)Tipul
probelor de concurs: proba scrisă (chestionar legislaţie şi mecanică) şi proba practică
(traseu), interviu. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei Comunei Budacu de Jos,
localitatea Budacu de Jos, nr.251, judeţul
Bistriţa-Năsăud, în data de 4.11.2020, ora
10.00- proba scrisă. d)Termenul-limită de
depunere a dosarelor de concurs: 10 zile
lucrătoare de la data publicării concursului,
26.10.2020, ora 16:00, la Registratura
Primăriei Budacu de Jos. Informaţii detaliate privind conţinutul dosarului de
concurs, probele de concurs şi bibliografia
sunt afişate la sediul Primăriei Comunei
Budacu de Jos şi pe site-ul: www.budacudejos.ro, secţiunea Concursuri. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei
Budacu de Jos sau la telefon:
0263.272.006/0263.272.229.

ITAȚII
l Judecătoria Motru, în dosarul
nr.1602/263/2020, cheamă pe pârâtele:
Firică Loredana Nada și Firică Silvia
Ramona să se prezinte în data de 09.11.2020
pentru partaj judiciar.
l Tiuga Marian, cu ultimul domiciliu
cunoscut in jud.Iasi, mun.Iasi, str.Clopotari,
nr.4, bl.612, sc.D, ap.1, este citat, in calitate
de parat, pentru termenul din data de
29.10.2020 la Judecatoria Iasi, sala 6,
complet 02m, ora 13:00, in dosar
nr.16649/245/2017, avand ca obiect “partaj
bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial”, in contradictoriu cu reclamanta
Corduneanu (fosta Tiuga)Petronela
l Numitul Baboi Daniel Tudorel este
chemat la Judecătoria Slobozia la data de
27.10.2020 în calitate de pârât în proces cu
reclamanţii Andrei Vasile, Andrei Anica, în
dosarul nr. 6838/312/2019.
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vâlcea, cheamă în judecată pe numita: Nastase Elena Tincuta
(fosta Diaconescu), nascuta la data de
30.08.1980, cu ultimul domiciliu in com.
Tomsani, sat Tomsani, judet Valcea, in
dosarul civil nr. 2374/90/2020, cu termen in
judecata in data de 23.10.2020, avand ca
obiect inlocuire masura de plasament, aflat
pe rol la Tribunalul Valcea.
l Eventualii mostenitori ai lui Iorga Ana
Marye Elisabeth, cu domicilii necunoscute
sunt citati pe data de 30.10.2020, orele 8:00,
la sediul biroului Societatea Profesionala
Notariala Ivan Stefan si Ivan Constantin cu
sediul in Ploiesti, str. Stefan cel Mare nr.1,
judetul Prahova, tel. 0244/526312, fax
0244/515897, email office@notariativan.ro,
in cauza succesorala privind pe defunctul
Iorga Alexandru, fost cu ultimul domiciliu
in com. Lipanesti, sat Sipotu, decedat la
data de 26.08.1991. Neprezentarea atrage
inlaturarea de la succesiune.

SOMAȚII
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu:
Chișineu Criș, str. Gării, nr. 24, județul
A r a d . O p e r a t o r 3 2 1 0 / 2 5 0 1 . Te l . :
0257.350.692. Dosar nr.1968/210/2020. Fax:
0257.350.231. Emisă la 15.09.2020. Somație.
În dosarul civil cu nr.1968/210/2020 al Judecătoriei Chișineu Criș, reclamantă Muntean
Maria, domiciliată în Arad, str. Alba Iulia,
nr. 2, bl.536, ap.23, jud.Arad, solicită a se
constata că a dobândit dreptul de proprietate, cu titlu de uzucapiune, asupra imobilului înscris în CF nr.300268 Șepreuș, nr.top
1681/1/a/2/d/2/1/70 (provenită din conversia
de pe hârtie a CF nr.3858 Șepreuș), compus
din teren intravilan având categoria de
folosință curți construcții, în suprafață de
1.440mp. Proprietar tabular Gabor Catița.
Toți cei interesați în cauză pot formula
opoziții la prezenta somație, în termen de 30
de zile de la publicare și respectiv afișarea
somației, în dosarul cu nr.de mai sus al
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis conform
art.130 din Decretul Lege nr.115/1938.
Termen de judecată: 21.10.2020. Președinte.
Grefier.

DIVERSE
l SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7,
județul Ilfov, anunță public solicitarea de
obținere a autorizației de mediu pentru
obiectivul Supermarket „Penny”, amplasat
în orașul Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr.
32, județul Covasna. Eventualele propuneri
şi sugestii din partea publicului privind
activitatea menționată vor fi transmise în
scris şi sub semnătură la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Covasna, din
municipiul Sfântu Gheorghe, B.dul Grigore
Bălan, nr. 10, județul Covasna, în zilele de
luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între
orele 8:00-14:00, în termen de cel mult 10
zile de la data publicării prezentului anunț.
l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în
Municipiul București, Șoseaua Fundeni nr.
258, sector 2, având cod fiscal nr.4204003,
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a autorizației de
mediu pentru activitățile: cod CAEN 8610
-Activități de asistență spitalicească, cod
CAEN 8622 -Activități de asistență medicală specializată, cod CAEN 8690 -Alte
activități referitoare la sănătatea umană.
Informațiile privind potențialul impact
asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului București din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr.1, între orele 9:00-12:00, de
luni până vineri. Observațiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM -București, în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Asociația Maximilian anunță publicul
interesat asupra deciziei finale a Agenției
pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare fără evaluare de mediu și fără
evaluare adecvată a ,,Plan de management
al ariilor naturale protejate ROSCI0005
Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat
Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-AmaraJirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara
și 2.260 Lacul Jirlău-Vișani” cu amplasamentul în jud. Buzău și jud. Brăila. Motivele
care au stat la baza luării acestei decizii au
fost: în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004,
art. 11 și luând în considerare criteriile
pentru determinarea efectelor semnificative
potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași
act normativ, planul asigură managementul
conservativ al sitului.
l Anunț. Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ialomița anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
UAT Valea Ciorii, sectoarele cadastrale 0-15
(cu imobile amplasate atât în intravilan, cât
și în extravilan), începând cu data de 20
octombrie 2020, pe o perioada de 60 zile
calendaristice, conform art.14 alin.1 din

Legea 7/1996, a cadastrului și publicității
imobiliare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în cadrul contractului „Servicii de înregistrare sistematică în
Sistemul Integrat de Cadastru și Carte
Funciară a imobilelor situate în 6 UAT din
județele Călărași și Ialomița” (UAT Scânteia și UAT Valea Ciorii, județul Ialomița).
Afișarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza în locaţiile puse la dispoziţie de către Primăria comunei Valea Ciorii,
precum şi pe pagina de internet a autorităţii
administraţiei publice locale, respectiv pe
pagina de internet a ANCPI. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei comunei
Valea Ciorii și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Conducere al
Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului
Bucureşti, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare şi cu art.11 alin.(1) din
Regulamentul Intern de Organizare şi
Funcţionare (RIOF) al F.T.M.B., convoacă,
în data de 18.11.2020 orele 18.00, la sediul
F.T.M.B. din Bucureşti, Calea Şerban Vodă
nr.213, sector 4- Tehnic Club, Adunarea
Generală Extraordinară a Organizaţiilor de/
pentru Tineret a F.T.M.B. cu următoarea:
Ordine de Zi: 1) Raport de activitate al
Consiliului de Conducere al F.T.M.B. pentru
perioada 01.01-31.10.2020; 2) Alegerea
Consiliului de Conducere al F.T.M.B. prin
vot secret, pe funcţii: a) Alegerea prin vot
secret a Preşedintelui F.T.M.B.; b) Alegerea
prin vot secret a Vicepreşedintelui F.T.M.B.;
c) Alegerea prin vot secret a Secretarului
General F.T.M.B.; d) Alegerea prin vot
secret a membrilor Consiliului de Conducere al F.T.M.B. în număr de 6 (şase); 3)
Alegerea Comisiei de Cenzori F.T.M.B., pe
funcţii. În cazul în care la data şi ora stabilite nu se întruneşte cvorumul necesar,
Adunarea Generală Extraordinară a Organizaţiilor de/pentru Tineret a F.T.M.B. este
reconvocată pentru data de 19.11.2020,
orele 18:00 la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi
ordine de zi. Adresele de susţinere a candidaturii din partea organizaţiilor membre
F.T.M.B. pentru funcţiile pentru care se
organizează alegeri, se vor depune până la
data de 13.11.2020, orele 16:00 la secretariatul F.T.M.B., prin poştă cu confirmare de
primire, prin fax la nr. 021/410.70.27, sau
scanate la adresa de e-mail office@ftmb.ro.
Adresele de susţinere a candidaturii care se
primesc după această dată şi oră nu vor mai
fi luate în considerare. Organizaţiile
membre în Adunarea Generală a Organizaţiilor de/pentru Tineret a F.T.M.B. vor
delega reprezentanţi pentru participarea la
şedinţa Adunării Generale, printr-un
mandat scris ce va fi înaintat pentru înregistrare până la data prezentării pentru participarea la şedinţă. Relaţii suplimentare la
tel.: 021/335.13.72; 021/410.70.72;
0752.190.705- Roxana Elena IonitaSecretar General F.T.M.B.; e-mail. office@
ftmb.ro.
l Președinte al Consiliului de Administrație al SC Albrau Prod SA, cu sediul în
mun.București, Grigore Manolescu, nr. 7A,
parter, Sector 1, înmatriculată la Registrul
Comerțului J40/8273/2012, CUI:
RO25865253, în conformitate cu art.113
lit.c din Legea nr.31/1990 și prevederile art.
9 pct.14 din Actul constitutiv al societății,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Albrau Prod SA
pentru data de 20.11.2020, ora 12:00, la
punctul de lucru din Onești, str.Avîntului,
nr.20, județul Bacău. În cazul neîndeplinirii
condițiilor legale de validitate, Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor va
avea loc pe data de 23.11.2020, la aceeași
oră și la aceeași adresă. Ordinea de zi

pentru Adunarea Generală Extraordinară:
1. Aprobarea completării obiectului de activitate secundar al SC ALBRAU PROD SA
cu codul CAEN 3700 „Colectarea și
epurarea apelor uzate”; 2. Diverse. Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi
vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul
societății, până la data de 19.11.2020. Acționarii pot participa la Adunarea Generală a
Acționarilor personal sau prin reprezentanți
în baza unei împuterniciri (procuri speciale)
acordate pentru această adunare. Procurile
vor fi depuse în original la sediul societății
cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare,
sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot la Adunarea respectivă.

LICITAȚII
l Erată La Publicație De Vânzare din data
de 09.10.2020 Licitația stabilită în data de
15.10.2020, ora 10:00 la sediul lichidatorului
judiciar Reoinsolv IPURL din Baia Mare,
str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38,
jud. Maramureș se va anula deoarece s-a
formulat plângere penală pentru sustragerea bunurilor scoase la licitație în anunțul
care a apărut în data de 09.10.2020, pentru
debitorul SC Exprolit SRL - în faliment, en
faillite, in bankruptcy, cu sediul ȋn loc. Baia
Mare, str. Forestierilor, nr. 19, jud. Maramureș , înregistrată sub nr. J24/862/2004,
CUI 16485042. Informații suplimentare se
pot obține la telefon nr. 0745503123/
0749803941.
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
S.R.L., intenționează să încheie un contract de
achiziție publică pentru Lucrări de proiectare,
realizare, achiziție și montare de butaforii
pentru proiectul „Amenajare parc tematic în
Parcul Pantelimon. Atașat regasiți documentația de atribuire. Data limită de depunere a
ofertelor este 14.10.2020, ora 12:00.
l Societatea AS3 -Administrare Străzi S3
S.R.L., intenționează să încheie un contract
de achiziție publică pentru servicii de
impermeabilizare a betonului și protejarea
fier betonului din structură, față de vaporii
de clor și alți agenți chimici, la clădirea C1
din cadrul proiectului „Modernizare și
Reabilitare Parc Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se poate solicita la adresa
de email:achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M
(Parc Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este
19.10.2020, ora 10:00.
l Meandros Shipping & Trading SRL prin
lichidator judiciar BFJ Consulting Group
SPRL, valorifică prin licitaţie publică teren
intravilan 260.588mp situat în Giurgiu,
Careul Platforma Chimică nr.3, șoș. Sloboziei Km.4, începând de la prețul de
1.250.822 EURO (exclusiv TVA). Licitaţia
va avea loc în data de în data de 30.10.2020,
ora 13:00, cu repetare în data de 06.11.2020,
ora 13:00, cu repetare în data 13.11.2020 ora
13:00, la sediul lichidatorului judiciar din
str. Negoiu nr.8, bl. D 14, sc.2, et.2, ap.30,
sector 3 București.
l Subscrisul CI Briac Ion CII, cu sediul în
Caransebeș, str.Mihai Viteazu, nr.8, ap.1,
județul Caraș-Severin, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Colazi Com
SRL, cu sediul în comuna Iablanița, sat
Globul Craiovei, nr.176, județul Caras-Severin, în faliment, scoate la vânzare prin
licitație publică, în condițiile Codului de
procedură civilă, bunul mobil- autoturism
marca Daewoo Espero, an fabricație 1997,
1.796cmc, nr. înmatriculare CS-59-LIS, în
stare nefuncțională. Prețul de pornire al
licitației este de 3.376Lei. Licitația publică
va avea loc în data de 29.10.2020, ora 10:00,
iar dacă bunul nu se va adjudeca la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi la
data de 12.11.2020 și 26.11.2020, ora 10:00.
Toate ședințele de licitație se vor desfășura
la sediul social al lichidatorului judiciar.
Informații suplimentare la tel.0744.669.068.

ANUNȚURI
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l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 06.11.2020, ora 10:00, la
sediul unităţii administrativ-teritoriale,
licitaţie publică deschisă pentru închirierea
unui container situat în incinta unității
administrative-teritoriale Aroneanu pentru
funcționare cabinet veterinar și farmacie
veterinară. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Comunei Aroneanu, la
prețul de 20Lei. Persoanele interesate vor
depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de 06.11.2020, ora 09:00,
la sediul Comunei Aroneanu, compartiment Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la
telefon/fax: 0232.299.255.
l Debitorul SC De Fringhii Constructii
Transporturi Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Stoc
de marfa aflat in patrimoniul societatii
debitoare, in valoarea de 51.218, 77 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor
reprezinta 20% din valoarea de piata
exclusiv TVA aratat in Raportul de
evaluare. Participarea la licitatie este conditionata de: - consemnarea in contul nr.
RO76 UGBI 0000 8020 0329 3RON deschis
la Garanti Bank SA -Ag. Ploiesti Mihai
Viteazul pana la orele 14:00 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Regulamentelor de
licitatie pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de
23.10.2020, ora 15:00, iar daca bunurile nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de
30.10.2020; 06.11.2020; 13.11. 2020;
20.11.2020, ora 15:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, nr. 4, Jud. Prahova. Pentru
relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionarea
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro
l Publicaţie de vânzare: Activ Insolv
SPRL, lichidator judiciar al SC Total
Distribution Group Valcea SRL, anunţă
vânzarea prin licitatie publică, în condiţiile
art. 154 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, a
urmatoarelor bunuri imobile proprietatea
debitoarei: 1.Spatiu de depozitare si birouri
situat în localitatea Tg. Jiu, Bdul Ecaterina
Teodoroiu, nr 516, judetul Gorj, spatiu
compus din: Teren in proprietate, in suprafata de 1546 mp, teren avand categoria de
folosinta curti constructii, situat in intravilanul localitatii TG Jiu, Bdul Ecaterina
Teodoroiu , nr 516, judetul Gorj.
Construcţii : C1 - Spatiu depozitare - cu
regim de inaltime P+2E partial, cu suprafata construita la sol de 1167 mp, suprafata
desfasurata estimata de 1446 mp si suprafata utila de 1349,04 mp, la pretul de
pornire de 170.000 Euro. Sedinţa de licitaţie publică se organizează la sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand,
nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, in ziua de
23.10.2020 ora 14:00. In situatia in care
bunul nu va fi valorificat, se vor organiza in
continuare sedinte de licitiatie publica in
fiecare zi de vineri ora 14:00, pornind de la
aceeasi valoare, bunul neputand fi valorificat sub pretul de pornire al licitatiei. In
temeiul art. 839. alin. 1 lit. j Cod Procedura
Civila, lichidatorul invita toate persoanele
care pretind un drept asupra bunului scos
la vanzare sa anunte inainte de data stabilita de vanzare. Prezentul anunt constituie
si notificare catre creditori, debitor si orice
persoana fizica sau juridica interesata in
cauza. Caietul de sarcini si orice informatii
se pot obţine la sediul lichidatorului sau la
telefon 0743050727; 0742307351, fax
0350414880.

l Debitorul SC Monalisa Investments SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., scoate
la vanzare: Proprietatea imobiliara - Hotel
Restaurant Orlando -situat in mun.
Mangalia, statiunea Venus, str. Nicolae
Iorga cu GH. Tutuianu, jud, Constanta,
compusa din: -teren in suprafata totala de
3.531,39mp (cf. masuratorilor cadastrale)
sau de 3.531,39mp, cu destinatia intravilan,
categoria de folosinta Curti/constructii; -C1
- Hotel (3*) +Restaurant cu terasa si bar de
zi, in suprafata construita la sol de cca
1.266,3mp, cu regim de inaltime P+4E, cu o
suprafata construita desfasurata de cca
3.494,9mp; -Anexe tehnice incluse la C1, in
suprafata construita la sol de cca 24,29mp;
-C2, situate in coltul dinspre S-V al cladirii
(restaurant), neintabulate, in suprafata
construita de circa 100mp, cu destinatia de
spatii tehnice, depozitare si locuinte pentru
personal; -C3, situata in partea dinspre
nord a cladirii, neintabulata, in suprafata
construita de circa 15mp, cu destinatia de
spatii tehnice; -C4- piscina exterioara,
situata in partea de Nord -Est a cladirii,
neintabulata, in suprafata construita de
circa 90mp. Proprietatea imobiliara - Hotel
Restaurant Orlando este inchiriat, chiriasul
avand drept de preemtiune la cumpararea
hotelului. Pretul de pornire este de de
1.150.000 euro (platibil in lei la cursul BNR
din data efectuarii platii). Bunului imobil i
se va aplica regimul de TVA conform dispozitiilor Codului Fiscal. Pretul Caietului de
sarcini este de 1.000 Euro +TVA (platibil in
lei la cursul BNR din data efectuarii platii).
Prima sedinta de licitatie a fost fixata la
data de 04.11.2020 ora 15.00 iar daca
imobilul nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele licitatii sunt stabilite pentru
urmatoarele date: 11.11.2020, 18.11.2020,
25.11.2020 si 02.12.2020 ora 15:00, la acelasi
pret de pornire. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea in contul nr.
RO31BFER140000010832RO01, deschis la
Banca Comerciala Feroviara, Ag. Popa
Tatu, sub sancţiunea decăderii, cel mai
târziu cu o zi inainte de data si ora sedintei
de licitate, a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei si de achizitionarea pana
la aceeasi data a Caietului de sarcini. Pretul
Caietului de sarcini se achită prin OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING Bank - Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, Sector 1.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector
1. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l 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 Schitu
Golești, str.DN73 nr.1, sat Schitu Golești,
județul Argeș, telefon: 0248.566.500, fax:
0248.529.051, e-mail: primarie@schitugolesti.cjarges.ro, cod fiscal 4122469. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: teren în
suprafață de 1.424mp, aparținând domeniului public, situat în satul Valea Pechii,
pct.”Poiana” din comuna Schitu Golești,
județul Argeș. Concesionarea se face
conform O.U.G.nr.57/03.07.2019 și conform
Hotărârilor Consiliului Local Schitu Golești
nr.39/28.07.2020 și nr.48/29.09.2020. 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: Documentația de atribuire se poate
ridica, pe baza unei solicitări, de la sediul
Primăriei Schitu Golești. 3.2. Denumirea şi

adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartiment Registratură,
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Schitu Golești, sat Schitu Golești, str.DN73
nr.1, județul Argeș. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 50Lei, se va achita în
numerar la casieria Primăriei Comunei
Schitu Golești. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.11.2020, ora 10:00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 11.11.2020,
ora 16:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Schitu Golești,
sat Schitu Golești, str. DN73 nr. 1, județul
Argeș. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
în original. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 12.11.2020, ora.10:00, la sediul
Primăriei Comunei Schitu Golești, sat
Schitu Golești, str.DN73 nr.1, județul Argeș.
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 Argeș, municipiul Pitești, B-dul
I.C.Brătianu nr.7, județul Argeș, telefon
0248.224.019, fax 0248.212.410, e-mail:
tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 13.10.2020.
l Licitatie publica 23.10.2020 Debitorul SC
D&G Agricolture Enterprise SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, cu sediul
în Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc, nr. 3A,
subsol, ap.3, sc.1, cam. 3, jud.Mehedinti,
J25/272/2006, CIF:18704890, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin asociat coordonator
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 10% fata de pretruile
stabilite prin Raportul de Evaluare nr.
20/24.02.2020 si Raportul de Evaluare nr.
21/24.02.2020, urmatoarele bunuri imobile:
Teren si vita de vie in suprafata de 36.933
mp situate in comuna Patulele, jud. Mehedinti, nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 la
pretul de pornire a licitatie in suma de
102.861,00 Euro. Teren si vita de vie in
suprafata de 212.500 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si
nr cadastral 50225 la pretul de pornire a
licitatie in suma de 585.225,00 Euro. Teren
si vita de vie in suprafata de 60.938 mp
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la
pretul de pornire a licitatie in suma de
167.823,00 Euro. Teren si vita de vie in
suprafata de 66.000 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si
nr cadastral 50175 la pretul de pornire a
licitatie in suma de 181.764,00 Euro. Teren
si vita de vie in suprafata de 84.000 mp
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la
pretul de pornire a licitatie in suma de
231.336,00 Euro. Teren si vita de vie in
suprafata de 320.546 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si
nr cadastral 50092 la pretul de pornire a
licitatie in suma de 882.783,00 Euro. Teren
si vita de vie in suprafata de 56.600 mp
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la
pretul de pornire a licitatie in suma de
155.875,50 Euro. Teren si vita de vie in
suprafata de 90.834 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si
nr cadastral 50072 la pretul de pornire a
licitatie in suma de 250.155,00 Euro. Total
suprafata de teren si vita de vie valorificata
in bloc - 928.351 mp; Valoarea totala a
bunurilor este de 2.557.822,50 Euro, pret
neafectat de TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii) Licitaţia va

avea loc la biroul administratorului judiciar
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A,
jud.Mehedinti la data de 23.10.2020, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din
data de 20.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC
D&G Agricolture Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal
în dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori
ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai
Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu
Daniela. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la data de
22.10.2020 orele 17:00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A, sub nr.
RO11BRMA0999100087949896. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor
militare emise, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar
in masura in care se doreste participarea
fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).
Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile descrise anterior
sa anunte administratorul judiciar inainte
de data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al G.S.C. Eco Construct SRL,
desemnat prin incheierea de sedinta din
data de 20.06.2017 pronuntata in dosar nr.
17679/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti - Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat
in proprietatea G.S.C. Eco Construct SRL,
constand mijloc de transport compus din
autoturism Peugeot 307,
VF33CNFUK83874116, 2004, Benzina,
1587 CC/ 80 Km, in valoare de 420 euro
fara TVA. Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data
de 23.10.2020 ora 14:00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunul
mobil nu se vor adjudeca la termenul de
licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua)
licitatii saptamanale in datele de
30.10.2020, 06.11.2020, 13.11.2020,
20.11.2020, 27.11.2020, 04.12.2020,
11.12.2020, 18.12.2020, 08.01.2021 la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii.Locul de desfasurare a licitatiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap. 10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie 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 200 lei exclusiv TVA. Achizi-
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tionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
0721.236.313.
l Licitatie publica 23.10.2020 Debitorul SC
Tecnogreen SRL - societate în reorganizare
judiciara, in judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, Cam.2, Sc.1, Et.
Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:15195512,
J25/302/2016, prin administrator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372,
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 20% fata de preturile stabilite prin
Raportul de Evaluare nr. 32/05.03.2020
conform hotarare adunare creditori din
data de 15.09.2020, urmatoarele bunuri
imobile: - Teren Extravilan avand S =
21.022 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 21.022 mp,
cu numar cadastral 50061, inscris in CF nr.
50061, situat in Tarlaua 80 Parcela 3, la
pretul de 49.276 Euro - Teren Extravilan
avand S = 61.377 mp si Plantatie Vita De
Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
61.377 mp, cu numar cadastral 50363,
inscris in CF nr. 50363, situat in Tarlaua 80
Parcela 2 la pretul de 143.868 Euro - Teren
Extravilan avand S = 347.640 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren)
avand S = 347.640 mp, cu numar cadastral
50364, inscris in CF nr. 50364, situat in
Tarlaua 80 Parcela 1,2 la pretul de 814.868
Euro - Teren Extravilan avand S = 131.514
mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe
acest Teren) avand S = 131.514 mp, cu
numar cadastral 50365, inscris in CF nr.
50365, situat in Tarlaua 80 Parcela 4 la
pretul de 308.268 Euro - Teren Extravilan
avand S = 53.591 mp si Plantatie Vita De
Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
53.591 mp, cu numar cadastral 50366,
inscris in CF nr. 50366, situat in Tarlaua 80
Parcela 3 la pretul de 125.616 Euro situate
in extravilanul comunei Pãtulele, Judeţul
Mehedinţi. Preturile nu includ TVA, se
achita contravaloarea in lei la cursul BNR
din ziua platii. Administratorul judiciar
mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor
enumerate mai sus detine un drept de
ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL. Total suprafata de teren : 615144
mp Valoarea totala a bunurilor imobile este
de 1.441.896,00 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de
23.10.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile,
conform Raportului de evaluare nr.
32/05.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 8
din data de 11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pana la data de 22.10.2020 orele 17:00
a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca
R o m a n e a s c a S . A . , s u b n r.
RO11BRMA0999100083622047. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor
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militare emise, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba
loc prin sistem de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea fizica
se impune prezenta unui singur participant
care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).
Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro.
l Licitatie publica 30.10.2020 Debitorul SC
Tecnogreen SRL - societate în reorganizare
judiciara, in judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1,
Et.Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin,
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti,
CUI:38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la pretul diminuat cu 15%
fata de pretul stabilit prin t prin Raportul de
Evaluare nr. 51/13.03.2020 conform hotarare
adunare creditori din data de 12.10.2020,
urmatoarele bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 97.400 mp cu numar cadastral 50308, inscris in CF nr. 50308, Tarlaua
150 Parcela 6,3683, la pretul de 20.162 Euro
- Teren Extravilan avand S = 11.716 mp cu
numar cadastral 50208, inscris in CF nr.
50208, Tarlaua 153 Parcela 3734, la pretul de
2.422,50 Euro - Teren Extravilan avand S =
120.000 mp cu numar cadastral 50322,
inscris in CF nr. 50322, Tarlaua 153 Parcela
3721/2, la pretul de 24.837 Euro - Teren
Extravilan avand S = 251.600 mp cu numar
cadastral 50391, inscris in CF nr. 50391,
Tarlaua 153 Parcela 3732/1,3732/3, la pretul
de 52.079,50 Euro situate in extravilanul
satului Prunişor, comuna Prunişor, Judeţul
Mehedinţi. Total suprafata de teren valorificata :480.716 m.p. Valoarea totala a bunurilor imobile este de 99.501 EURO exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detin un drept de ipoteca creditorul A.N.A.F. D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. Mehedinti. Licitaţia va avea loc la
biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 30.10.2020, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de
confirmare a planului de reorganizare a
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă
de Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data de 29.10.2020
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul
de pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
1000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca
R o m a n e a s c a S . A . s u b n r.
RO11BRMA0999100083622047. Invităm pe
toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor
militare emise, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba
loc prin sistem de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea fizica
se impune prezenta unui singur participant
care sa respecte masurile impune de auto-

protectie (masca, manusi, halat, etc.).
Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183, 0252/354399 , office@consultant-insolventa.ro
l Licitatia publica 27.10.2020; Debitorul SC
Tecnogreen SRL - societate în reorganizare
judiciara, in judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul in Dr.Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr. 3A, Cam. 2, Sc. 1, Et.
Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, CIF:15195512,
J25/302/2016, prin administrator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372,
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 54/13.03.2020, urmatorul bun
imobil: - Teren Extravilan avand S = 12.200
mp, Tarlaua 295 Parcela 1396/6/14, nr. CF
662, nr. cadastral 662 la pretul de 6.930 Euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii), situat in extravilanul
satului Turnu, oras Pecica, Judeţul Arad. Teren Extravilan avand S = 5.800 mp,
Tarlaua 10/2 Parcela 35/34, la pretul de 1.600
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii), situat in extravilanul satului Bocsig, comuna Bocsig, Judeţul
Arad. - Teren Extravilan arabil avand S =
8.700 mp, Tarlaua 268 Parcela 1542/7/3, la
pretul de 2.450 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),
situat in extravilanul satului Cermei,
comuna Cermei, Judeţul Arad. Licitaţia va
avea loc la biroul administratorului judiciar
din Timişoara, str.Daliei nr. 8, mansardă,
jud.Timiş la data de 27.10.2020, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil descris anterior , il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de
confirmare a planului de reorganizare a
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă
de Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data de 26.10.2020
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul imobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 500,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romanea s c a S . A . s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100083622047. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa de licitaţie să
transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că
a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda
ca participarea la licitatie sa aiba loc prin
sistem de videoconferinta, iar in masura in
care se doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care sa
respecte masurile impune de autoprotectie
(masca, manusi, halat, etc.). Administratorul
judiciar mentioneaza faptul ca, bunurile
descrise mai sus nu sunt inscrise/Actualizate
in Cartea Funciara, tranferul dreptului de
proprietate in forma autentica urmand sa se
realizeze ulterior. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor
imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0756482035, 0742592183,
0745267676, 0252/354399
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
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identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: U.A.T Județul Olt, prin Consiliul
Judeţean Olt, municipiul Slatina, cu sediu în
B-dul A.I.Cuza, nr. 14, municipiul Slatina,
judeţul Olt, telefon 0249/431.080, fax
0249/431.122, e-mail: cjolt@cjolt.ro, website:
http://www.cjolt.ro, cod fiscal 4394706. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: spații în suprafață totală de
102,00mp (conform caietului de sarcini), din
imobilul „Clădire birouri” (Corp A), situat în
municipiul Slatina, str.Centura Basarabilor,
nr.8, județul Olt, aflat în domeniul public al
Județului Olt și în administrarea Consiliului
Județean Olt, înscrise în CF nr.52599
Slatina, nr.cadastral 52599-C1, conform
H.C.J Olt nr. 140/17.09.2020 și temeiul legal:
OUG. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Destinația spațiilor închiriate va fi
pentru desfășurarea de activități administrative. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
a)gratuit de la adresele: website: http://www.
cjolt.ro, secțiunea „informații de interes
public/achiziții publice” sau la e-mail: cjolt@
cjolt.ro. b)la cerere, gratuit, pe suport de
hârtie de la Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi
Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 301, din cadrul Consiliului
Județean Olt. 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 Administrarea Patrimoniului,
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi
Autoritatea Judeţeană de Transport, camera
301, din cadrul Consiliului Județean Olt, cu
sediu în municipiul Slatina, Bdul A.I.Cuza,
nr. 14, judeţul Olt. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 02.11.2020, ora 16:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 10.11.2020, ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Consiliului Județean Olt, municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, județul
Olt. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 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: 16.11.2020, ora 13:00, la sediul
Consiliului Județean Olt, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare
de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană
de Transport, camera 301, Et.3, municipiul
Slatina, Bdul A.I.Cuza, nr.14, judeţul Olt. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Olt, municipiul Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2,
județul Olt, cod poștal 230038, telefon
0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail:
tribunalul-olt@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13.10.2020.
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: U.A.T Județul Olt, prin Consiliul
Judeţean Olt, municipiul Slatina, cu sediu în
B-dul A.I.Cuza, nr. 14, municipiul Slatina,
judeţul Olt, telefon 0249/431.080, fax
0249/431.122, e-mail: cjolt@cjolt.ro, website:
http://www.cjolt.ro, cod fiscal 4394706. 2.
Informații generale privind obiectul proce-

durii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: spații în suprafață totală de 182mp
(conform caietului de sarcini), din domeniul
public al Județului Olt și din administrarea
Consiliului Județean Olt, amplasate în
imobilul „Policlinica Veche”, Et. 1, Corp 2,
situat în str.Aleea Tineretului, nr. 1, Slatina,
județul Olt, înscrise în CF nr.16819 Slatina,
nr.cadastral 4799, conform H.C.J. Olt
nr.209/19.12.2019 și temeiul legal: OUG.
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Destinația spațiilor închiriate va fi
pentru desfășurarea de activități administrative și medicale. 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: a)gratuit de la adresele: web: http://
www.cjolt.ro, secțiunea „informații de
interes public/achiziții publice”, e-mail:
cjolt@cjolt.ro. b)la cerere, gratuit, pe suport
de hârtie de la Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi
Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 301, din cadrul Consiliului
Județean Olt. 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 Administrarea Patrimoniului,
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi
Autoritatea Judeţeană de Transport, camera
301, din cadrul Consiliului Județean Olt, cu
sediu în Bdul A.I.Cuza, nr. 14, municipiul
Slatina, judeţul Olt. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.11.2020, ora 16:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 13.11.2020, ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Consiliului Județean Olt, B-dul
A.I.Cuza, nr.14, municipiul Slatina, județul
Olt. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 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: 19.11.2020, ora 13:00, la sediul
Consiliului Județean Olt, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare
de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană
de Transport, camera 301, Et. 3, Bdul
A.I.Cuza, nr. 14, municipiul Slatina, judeţul
Olt. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, municipiul Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, județul Olt, cod poștal 230038,
telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370,
e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 13.10.2020.
l Licitație publică. Închiriere terenuri intravilane din domeniul privat în suprafață de
2.141mp înscris în C.F.nr.74160, identificat
cadastral în cvartal 7, parcelele 135, 139, 140
-Lot 1, cu destinația “Curți-Construcții”
reprezentând teren intravilan situat în localitatea Constantin Gabrielescu, comuna
Bordei Verde, județul Brăila, aflat în proprietatea Comunei Bordei Verde și terenul
intravilan în suprafață de 1.159mp, înscris în
C.F.nr.74160, cvartal 7, parcela 135, 139, 140
-Lot 4 -cu destinația “Curți- Construcții”
situat în localitatea C-tin Gabrielescu,
comuna Bordei Verde, județul Brăila, aflat în
proprietatea comunei Bordei Verde, în
scopul realizării de activități agricole, economice etc. Primăria Comunei Bordei Verde,
cu sediul în localitatea Bordei Verde, str.
Principală, nr. 33, comuna Bordei Verde,
județul Brăila, CUI: 4874798, tel./fax:

0239.696.088/0239.696.090, e-mail: primaria.
bordeiverde@yahoo.com, anunță intenția de
închiriere, prin licitație publică în condițiile
legii, a unor terenuri intravilane din domeniul privat al comunei Bordei Verde, după
cum urmează: -teren în suprafață de
2.141mp înscris în C.F.nr.74160, identificat
cadastral în cvartal 7, parcelele 135, 139, 140
-Lot 1, cu destinația “Curți-Construcții”
situat în localitatea Constantin Gabrielescu,
comuna Bordei Verde, județul Brăila, în
scopul realizării de activități agricole, economice etc.; -terenul în suprafață de 1.159mp,
înscris în C.F.nr.74160, cvartal 7, parcela 135,
139, 140 -Lot 4 -cu destinația “Curți-Construcții” situat în localitatea C-tin Gabrielescu, județul Brăila, în scopul realizării de
activități agricole, economice etc. Caietul de
sarcini și instrucțiunile pentru ofertanți pot
fi procurate de la sediul Primăriei Comunei
Bordei Verde, la prețul de 50Lei, în zilele de
luni-joi, orele 8:00-16:30, și vineri, orele 8:0014:00. Ofertele se depun în două exemplare
(original și copie) la registratura Primăriei
Comunei Bordei Verde, până pe data de
31.10.2020. Ședința publică de deschidere a
ofertelor va avea loc la sediul Primăriei
Bordei Verde- în Sala de ședințe- în data de 5
noiembrie 2020, ora 10:00. Informații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Bordei
Verde, tel.0239.696.088.

PIERDERI
l Societatea Vico Concept Exim SRL, CUI:
27741464, RC: J40/11434/2010, declară
pierdut și nul Certificatul Constatator de
Autorizare.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis
de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul București, Seria B, nr.1357571, al
societății Exploit SRL, cu sediul social în
București, Sector 5, Șos.Panduri, Nr.19, Bloc
P9, Scara 1, Etaj 3, Ap.15, număr ordine în
Registrul Comerțului J40/16761/13.09.1994,
cod unic de înregistrare 6176724 din data de
15.09.1994. Îl declarăm nul.
l Pierdut Certificat de înregistrare seria B
nr. 1195169, eliberat de ORC Constanța la
data de 03 Mar. 2008 pe numele Firmei
PROFIT RENT SRL, cu sediul în
Constanța, str. Miron Costin nr. 18, jud.
Constanța, J13/663/2008, CUI: 23375140. Se
declară nul.
l Pierdut certificat înregistrare seria B, nr.
4096554 din 01.07.2020 și 2 certificate
constatatoare nr. 129587 din 29.06.2020
pentru sediu profesional și terți eliberate de
O.N.R.C. Tulcea pe numele: Carpo ȘtefanPersoană Fizică Autorizată. Se declară nule.
l Societatea Gamoarmi S.R.L., cu sediul
social în Oradea, str. Henri Coandă, nr. 4, bl.
PB 46, et. 2, apt. 8, jud. Bihor, număr de
ordine în Registrul Comerțului:
J05/1238/2016 și cod unic de înregistrare:
36225195, declar pierdut și nul certificatul
constatator pentru activitățile desfășurate la
terți emis de către ORCT Bihor.
l Societatea Profit Rent S.R.L., cu sediul
social în Constanţa, str. Miron Costin nr. 18,
judeţul Constanţa, înmatriculată la ORC
Constanţa sub nr. J 13/663/26.02.2008 şi CUI
23375140 declară pierdut Certificat Constatator eliberat de ORC Constanţa la data de
27.02.2008 pentru sediu social.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea - Gina, C.I.F. 25259222, cu
sediul în mun. Iași, șos.Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr. 4, complex Exclusive Residence,
bloc A2, demisol, spațiul nr.6, Cod postal:
700498, jud.Iași, declară pierdute certificatele constatatoare originale si certificatul de
înregistrare original, pentru: Pasat Valeriu
Întreprindere Individuală, având
F22/926/2020 și CUI 42918013 cu sediul în
mun Ias, str. Hlincea, nr. 65, bl. S1, sc. A, et.
3, ap. 18, jud. Iasi.

