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OFERTE SERVICIU
l Primăria Clinceni - Ilfov organizează
în data de 10.07.2020 concurs recrutare
pentru 1 Muncitor calificat şi 1Muncitor
necalificat. Detalii la 021.369.40.41.
l SC Media Noua SRL, cu sediul în
Cluj-Napoca, Str.Salcâmului, nr. 27, jud.
Cluj, angajează femeie de servici (2).
CV-urile se pot depune la sediul firmei
până la data de 19.06.2020.
l Salt&Peper Food SRL angajează
Bucătar având cunoștințe minime/medii
de limba engleză. Pentru mai multe
detalii sunați la nr. de tel.0738.321.473
sau transmiteți un email pe adresa: wr.
team@workand-roll.com
l Sanavita Am Medical Point SRL
organizează concurs pentru ocuparea
postului agent de vânzări -Galați în
domeniul turismului medical. Cerințe: Experiență în vânzări cel puțin 5 ani; Experiență internațională în
consultanță servicii medicale cel puțin 2
ani; - Experiență în marketing digital;
-Foarte bune cunoştinţe de limba
engleză; - Abilități de comunicare și
negociere; - Disponibilitate la program
încărcat și călătorii internaționale; Permis conducere. Candidații pot
trimite un CV până pe data de
19.06.2020, ora 12:00 la adresa de mail:
sanavitapoint@gmail.com. Compania
își rezervă dreptul de a testa cunoștințele declarate de candidați.
l Anunţ de recrutare si selectie pentru
ocuparea postului de Director la SC
Drupo Neamt SA Consiliul de Administraţie al SC Drupo Neamt SA, anunţă
organizarea procedurii de selecţie
pentru ocuparea postului de Director la
SC Drupo Neamt SA, cu sediul în
Piatra Neamţ, str. Arcului nr. 6, judeţul
Neamţ, telefon 0233215981, fax
0233215981, toate detaliile si documentele sunt disponibile pe pagina de
internet: www.druponeamt.ro sectiunea
comunicare/anunturi
l SC Lock Gate SRL angajează 20
asamblori - montatori profile aluminiu
şi geam termopan, cod COR-712407.
Condiţii: minim 10 clase. Postul este pe
durată nedeterminată, 8 h/zi, salariu
minim pe economie 2230 lei. Oferta este
valabilă şi pentru cetăţenii Uniunii
Europene. Nu este necesară vechimea în
domeniu. Relaţii la tel. 0754/701217.
l Societatea Elprest Gostilele SRL cu
sediul in sat Tamadau Mare, com.
Tamadau Mare, jud.Calarasi, CUI.
RO26283962, tel.0722694300, angajeaza
6 muncitori necalificati in agricultura,
COD COR.921302. CV-urile se trimit la
adresa de mail:tancueugen@yahoo.com
pana la data de 22.06.2020. Selectia va
avea loc in data de 23.06.2020.
l Primăria Oraşului Ocnele Mari, str.
Alexandru Ioan Cuza, nr. 53, judeţul
Vâlcea, organizează la sediul instituţiei,
concurs pentru ocuparea unei funcţii
contractuale vacante, de: -„Muncitor
calificat II” în cadrul compartimentului
„Administrarea domeniului public”,
astfel: -Proba scrisă la 10.07.2020, ora
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10:00; Interviul la 16.07.2020, ora 10:00.
Condiţii de ocupare sunt cele prevăzute
de art.3 din Regulamentul-cadru
aprobat prin Hotărârea nr.286/2011.
Condiţii specifice: -studii generale;
-certificat calificare floricultor; -vechime
în muncă: minim 7 ani. Dosarele se
depun în 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a. Informaţii la
0250.772.043 sau la sediul Primăriei
Oraşului Ocnele Mari -persoana de
contact Măsariu Maria-Magdalena.
l Primăria Comunei Păunești, cu sediul
în localitatea Păunești, judeţul Vrancea,
organizează concurs de promovare în
grad profesional, conform HG nr.
611/2008, după cum urmează: -din
funcția publică vacantă de consilier,
grad profesional asistent din cadrul
Compartimentului Taxe și Impozite
Locale, în funcția publică vacantă de
consilier, grad profesional principal;
-din funcția publică vacantă de consilier,
grad profesional asistent din cadrul
Compartimentului Autoritate Tutelară,
Asistență Socială și Protecție Socială, în
funcția publică vacantă de consilier,
grad profesional principal; -din funcția
publică vacantă de consilier, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, în funcția
publică vacantă de consilier, grad profesional principal. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
20.07.2020, ora 09:00; -Proba interviu în
data de 22.07.2020, ora 09:00. Pentru
participarea la concursul de promovare
în grad profesional, funcționarii publici
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -să aibă cel puţin 3 ani vechime
în gradul profesional al funcţiei publice
din care promovează; -să fi obţinut un
număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de
perfecţionare, seminare, conferinţe,
schimburi de experienţă sau vizite de
studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat
o formă de perfecţionare profesională
cu durata de minimum 30 de ore în
ultimii 3 ani de activitate; -să fi obţinut
cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani de activitate; -să nu aibă o
sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile prezentului cod. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la data
afișării anunțului, la sediul Primăriei
comunei Păunești, județul Vrancea.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Păunești, județul Vrancea.
Persoană de contact: Drug Mariana;
telefon: 0237.268.104; fax: 0237.268.104;
e-mail: primaria@paunesti.ro
l Primăria Comunei Păunești, cu sediul
în localitatea Păunești, judeţul Vrancea,
organizează concurs de promovare în
g ra d pro fe sio na l, co nf orm H G
nr.286/2011, după cum urmează: -din
funcția contractuală vacantă de
inspector de specialitate, grad profesional I, din cadrul Compartimentului
Taxe și Impozite Locale, în funcția
contractuală vacantă de inspector de
specialitate, grad profesional IA.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 20.07.2020, ora 09:00;
-Proba interviu în data de 22.07.2020,

LICITATII
Anunţ de licitaţie publică
1. UAT Oraşul Bălan, cu sediul în Or. Bălan, Str. 1 Decembrie, nr. 25, Jud. Harghita, cod ﬁscal 4367612,
Tel. +40266.330.335, Fax +40266.330.325, e-mail: oﬃce@orasulbalan.ro, site: www.orasulbalan.ro,
reprezentat de Iojiban Gheorghe, având funcţia de primar.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
Obiectul concesiunii este terenul situat în intravilanul Oraşul Bălan, Str. Oltului, în suprafaţă de 12.000
mp, nr. cadastral 50595, CF nr. 50595, aﬂat în proprietatea publică a Oraşului Bălan, domeniul privat.
Concesionarul are obligaţia de a exploata terenul care formează obiectul concesiunii în sensul de a
realiza o investiţie prin care să creeze locuri de muncă, aspect care reprezintă un interes local
comunitar primordial.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia de atribuire se transmite de către concedent în format electronic, în termen de maxim 5
zile de la solicitarea persoanei interesate. Aprobată prin HCL nr. 63/2020.
4. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire:
Persoana interesat poate intra în posesia documentaţiei de atribuire pe baza unei cereri scrise şi a dovezii
achitării taxei pentru caietul de sarcini, transmise în format electronic la adresa de e-mail:
oﬃce@orasulbalan.ro.
5. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentaţia de atribuire:
Preţul caietului de sarcini este de 50 Lei şi se achită în contul concedentului: Oraşul Bălan, cont
RO24TREZ3515006XXX004248, deschis la Trezoreria Miercure Ciuc.
6. Informaţii privind ofertele:
Data limită de depunere a ofertelor este: 10.07.2020, ora 12.00.
Ofertele se vor depune prin expedierea lor, prin poştă cu conﬁrmare de primire sau prin curier rapid.
Adresa la care trebuie expediate ofertele este sediul Primăriei Oraşului Bălan situat în Or. Bălan, Str. 1
Decembrie, nr. 25, jud. Harghita, cod poştal 535200. Ofertanţii îşi vor lua toate măsurile astfel încât
oferta să ﬁe primită şi înregistrată de către concedent până la data limită de depunere a ofertelor,
respectiv 10.07.2020, ora 12.00.
Oferta se va depune în două exemplare.
7. Data limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 03.07.2020.
8. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 13.07.2020, ora 12.00,
la sediul Primăriei Oraşului Bălan, situat în Or. Bălan, str. 1 Decembrie, nr. 25.
9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute:
Acţiunea în justiţie se poate introduce la Tribunalului Harghita, cu sediul în Or. Miercurea Ciuc, Str.
Szasz Endre, nr. 6, Jud. Harghita, cod poştal 530132, Tel. 0266.371.616, fax: 0266.314.482, e-mail:
tr-harghita@just.ro.
10. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.06.2020.
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ora 09:00. Pentru participarea la
concursul de promovare în grad profesional, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să aibă cel
puțin 3 ani vechime în gradul/treapta
din care promovează; -să fi obținut
calificativul „foarte bine” la evaluarea
performanțelor profesionale individuale, cel puțin de două ori în ultimii 3
ani, în care aceștia s-au aflat în activitate; -să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Primăriei comunei
Păunești, județul Vrancea. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Păunești, județul Vrancea.
Persoană de contact: Drug Mariana;
telefon: 0237.268.104; fax:
0237.268.104; e-mail: primaria@
paunesti.ro

CITAȚII
ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Braşov, în calitate de reclamantă, citează pentru data de
09.07.2020, ora 09.00, complet CI4, Sala T5 la Tribunalul
Braşov pe JOSE ANTONIO SAVICENTE NAVAL, în
calitate de pârât în dosarul nr. 3634/62/2018/a1, având ca
obiect angajarea răspunderii conform art. 169 din Legea
nr. 85/2014.

l Judecătoria Segarcea citează în
procesul de divorț 2347/304/2018 pe
Căruntu Lidia-Rodica - Pârât și pe
Căruntu Marin - Reclamant, în data de
08.07.2020, ora 11:00.
l Numitul Stroiescu Anton-Adrian, cu
ultimul domiciliu în Mun.București,
Șos.Mihai Bravu, sect.2, este citat la
Judecătoria Ploiești pe data de
29.06.2020, ora 8:30, în calitate de pârât
în dosarul nr. 2681/281/2018.
l Pârâta Vieriu Elena Dorina este
citată la Judecătoria Dorohoi la
29.07.2020, pentru succesiune.
l Se citeaza paratul Nicola Stefan
Remus cu domiciliu necunoscut, la
Judecatoria Ineu pentru termenul de
judecata din data de 04.08.2020, ora
14:30, in dosarul nr. 425/246/2020, av
and ca obiect divort, in contradictoriu
cu reclamanta Nicola Marinela Estera,
In Caz De Neprezentare Judecarea Se
Va Face In Lipsa.
l Rus Simion Al Lui Kostan este citat
in 16.07.2020, orele 11:00, la Judecatoria Turda, in dosar civil nr.
8906/328/2018 pentru succesiune.
l Stieber Francisc, Boloni Ludovic si
sotia, nascuta Stieber Elisabeta sunt
citati in 2.07.2020, la Judecatoria
Turda,orele 12:00, in dosar civil nr.
3063/328/2018 pentru uzucapiune,
succesiune.
l Numita Carp Rodica Doina, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Florești,
sat Florești, nr.626, jud.Prahova, este
chemată în instanță, la Judecătoria
Câmpina, în data de 25 iunie 2020, ora
10:00, Complet CIV 6, în calitate de
pârât, în dosarul civil nr. 8902/204/2019,
având ca obiect cerere de valoare
redusă, în contradictoriu cu Debt

Collection Agency SRL, în calitate de
reclamant.
l Numita Stănilă Ana, născută
Cândea, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Ocna Sibiului, str. Băilor, nr. 10, jud.
Sibiu, prin curator special avocat
Alexandra Branea, este citată în calitate de pârâtă în cauza ce constituie
obiectul Dos. nr. 3635/306/2019 (hotărâre care să țină loc de act autentic) la
Judecătoria Sibiu, la termenul de judecată din 6 iulie 2020, camera Sala B,
complet c2 civil, în proces cu Lotrean
Nicolae și Brîncoveanu Vasile.
l Fogel Iacob, Fogel Iosif, Fogel Sie,
Fischer Moise, Fogel Laie măr. Iancu
Kahan, Fogel Moise, Fogel Vigder,
Fogel Berl și Fogel Marie măr.
Fischman Samuel, toți cu domiciliul
necunoscut sunt citați în calitate de
pârâți în data de 16 iulie 2020, ora
10:30, la Judecătoria Vișeu de Sus,
județul Maramureș, pentru soluționarea dosarului nr. 1916/336/2019, în
contradictoriu cu Holzinger Wilhelm,
în calitate de reclamant, având ca
obiect întabulare.

SOMAȚII
l Prin prezenta somaţie se aduce la
cunoştinţă celor interesaţi faptul că
reclamanta Szasz Ibolya, domiciliată în
comuna Bodoc, sat Olteni, nr. 9, jud.
Covasna, solicită dobândirea prin
uzucapiune conform prevederilor art.
28 din Decretul-lege nr. 115/1938 a
dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF 23241 Bodoc (CF
vechi 125 Olteni) nr. top 10 şi nr. top
11/1, teren în suprafaţă de 827mp, cu
casă din lemn în suprafaţă de 68mp.
Toţi cei interesaţi pot face opoziţie în
termen de 30 zile de la afişare, la Judecătoria Sfantu Gheorghe, str.Kriza
Janos, nr. 2, în dos. Nr.1950/305/2020,
cu termen de judecată la data de
10.09.2020, în caz contrar, în termen de
1 lună se va trece la judecarea cererii.
l Avand in vedere ca prin actiunea
civila ce face obiectul dosarului nr.
18654/55/2019 al Judecatoriei ARAD,
reclamantii Ciocnitu Rodica si Ciocnitu
Cornel , solicita dobandirea prin uzucapiune extratabulara a dreptului de
proprietate privata a imobilului situat
in Siria , nr.468 , jud Arad, inscris in CF
nr.306010 Siria , constand in casa de
locuit si teren intravilan in suprafata de
1440 mp. cu nr.top CAD ; C1 13620/939
, invitam pe cei interesati sa faca
opozitie fata de aceasta actiune, pana
la termenul de judecata din data de
23.07.2020 ,sala 146, ora 11:30, in caz
contrar urmand a se trece la judecarea
cauzei.

DIVERSE
l Anunț privind lucrarea “Construcție
Stație Distribuție Carburanți și Spălătorie Auto“ pe strada Caracalului,
nr.12-14, Corabia, jud.Olt, privind
obținere PUZ la adresa mai sus menționată. Beneficiar: SC Dolgas SRL.
l În conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990 privind societățile comer-

ciale, cu modificările și completările
ulterioare, Societatea SC Soceram SA,
cu sediul în localitatea Câmpina,
județul Prahova, având numărul de
ordine în Registrul Comerțului
J29/1948/2013, codul unic de înregistrare RO346757 și o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane Lei,
confirmă că a depus sub numărul
212072757 din data de 05.06.2020 la
ANAF copie de pe situațiile financiare
anuale pentru exercițiul financiar 1
ianuarie 2019-31 decembrie 2019, însoţite de raportul administratorului.
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
administrator judiciar al Force’s Guard
Activ SRL desemnat prin sentinta
civila nr. 1154/09.06.2020, pronuntata
de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila in dosar nr. 32927/3/2019, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Force’s Guard Activ SRL, cu
sediul social in Bucureşti, Sectorul 3,
Al. Barajul Lotru, Nr. 11, Parter, Bl.
M4A1, Sc. 1, Ap. 4, CUI 32643039, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/15217/2016. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva Force’s Guard Activ
SRL, vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila,
cu referire la dosarul nr. 32927/3/2019,
in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorului 24.07.2020; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire,
afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 13.08.2020; c)
termenul pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv la 07.09.2020; d) data
primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 18.08.2020, ora 14:00; e)
adunarea generala a asociatilor la data
de 26.06.2020, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.
l Anunt Public 3 S.C. Natrom Prod
S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1,
Calea Floreasca, nr. 70-72, etaj 1, ap. 2,
titulari ai Planului Urbanistic Zonal,
situat in Sos. Electronicii, nr. 16-18,
sector 2, Bucuresti, anunta publicul
interesat asupra parcurgerii etapei de
incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de
16.06.2020, urmand ca planul propus
sa fie supus procedurii de adoptare fara
aviz de mediu. Comentarii privind
decizia etapei de incadrare se primesc
in scris la sediul A.P.M. Bucuresti, in
termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in
faliment prin procedura simplificata in
dosarul nr. 1334/105/2019, Tribunal
Prahova, conform sentintei nr.172 din
26.05.2020 privind pe SC Ipm Partners
Romania SA, cu termenele: depunere
declarații creanță in vederea intocmirii
tabelului suplimentar 03.07.2020, întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor 03.08.2020, întocmirea tabelului
definitiv consolidat 03.09.2020.
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l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al A.S.E.M. - Impex
‘97 SRL desemnat prin hotararea nr.
1324 din data de 16.06.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a
VII -a Civilă, în dosar nr. 4034/3/2020,
notificã deschiderea falimentului prin
procedură simplificată prevazută de
Legea nr. 85/2014 împotriva A.S.E.M. Impex ‘97 SRL, cu sediul social în
Bucureşti Sectorul 2, Sos. Colentina,
Nr. 3A, CUI 9615727, nr. de ordine în
registrul comerţului J40/5526/1997.
Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un drept de creanţă împotriva
A.S.E.M. - Impex ‘97 SRL vor formula
declaraţie de creanţă care va fi inregistrată la grefa Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, cu referire la
dosarul nr. 4034/3/2020, în urmatoarele
condiţii : a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul creanţelor
28.07.2020; b) termenul limita pentru
verificarea creanţelor, intocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 04.08.2020; c)
termenul limita pentru definitivarea
tabelului creanţelor la 18.08.2020; d)
data primei şedinţe a adunarii generale
a creditorilor 06.08.2020, ora 14:00; e)
adunarea generală a asociaţilor
A.S.E.M. - Impex ‘97 SRL la data de
29.06.2020, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Unitatea administrativ-teritorială
Castranova, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr. 32, 47, 59, 64, începând cu data de
25.06.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Comunei Castranova,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate în
considerare.
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
administrator judiciar al Abitat Costruzioni SRL desemnat prin sentinta civila
nr. 260/12.06.2020, pronuntata de
Tribunalul Prahova - Secţia a II-a
Civila si de Contencios Administrativ si
Fiscal in dosar nr.4822/105/2019, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Abitat Costruzioni SRL, cu sediul
social in Mun. Ploiesti, Str. Marasesti,
Nr.146, Judet Prahova, CUI 20768306,
nr. de ordine in registrul comertului
J29/190/2007. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva Abitat Costruzioni
SRL, vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Prahova - Secţia a II-a Civila si de
Contencios Administrativ si Fiscal, cu
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referire la dosarul nr. 4822/105/2019, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere
a creantelor asupra averii debitorului
27.07.2020; b) termenul de verificare a
creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de
creante 17.08.2020; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv
la 10.09.2020; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor
21.08.2020, ora 14:00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de
22.06.2020, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.
l Denumire comerciant It Computer
Parts Worldwide SRL, sediul în com.
Drăganu, sat Dumbrăvești, Argeș, nr.
163, titular al activităţii de colectare
deșeuri nepericuloase reciclabile ce se
desfăşoară în București, bdul Timișoara, 106, sector 6, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a autorizaţiei de mediu.
Informaţiile/observaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului al
activităţii desfăşurate pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul APM București, Al.
Lacul Morii, 1, de luni până joi între
orele 9:00-14:00 și vineri între orele
9:00-12:00.
l SC Mars Commercial Center SRL,
titular al proiectului Construire
ansamblu integrat de locuințe colective,
comerț și servicii; Organziare execuție
lucrări, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM București, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune
evaluării impactului asupra mediului,
pentru proiectul Construire ansamblu
integrat de locuințe colective, comerț și
servicii; Organziare execuție lucrări,
propus a fi amplasat în București,
sector 6, Str.Preciziei, nr. 10. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM București din București,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în
zilele de luni-vineri, între orele 9:0012:00, precum şi la următoarea adresă
de internet http://apmbuc.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente pentru
protecţia mediului.

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;
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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 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.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Consiliul de Administrație al SC Consig SA, cu sediul în
Giurgiu, str.Libertății, nr. 9, Județul
Giurgiu, înmatriculată la Registrul
C o m e r ț u l u i G i u r g i u s u b n r.
J52/71/1991, CUI: RO1289447,
convoacă în conformitate cu Legea
nr.31/1990 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de
20.07.2020, ora 08:00, la sediul societății
din Giurgiu, str.Libertății, nr. 9, la care
sunt îndreptățiți să participe toți
membrii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 01.07.2020,
având următoarea Ordine De Zi: 1.
Aprobarea dezmembrării și vânzarea
următoarelor suprafețe de teren, situate
în Giurgiu, Șos.Prieteniei, fn, înscrise în
Cartea Funciară a Localității Giurgiu,
după cum urmează: a)2.672mp- CF

nr.5880/N, b)1.035mp- CF 4926/N;
c)1.051mp- CF 5805/N; d)1.711mp- CF
188/N. 2.Aprobarea vânzării drepturilor
litigioase rezultate din dosarul
13626/236/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu și a tuturor drepturilor
rezultând din obținerea suprafeței de
1.245mp, CF 4970/N, teren situat în
Giurgiu, Șos.Prieteniei, fn. Toate imobilele au fost dobândite de SC Consig SA
prin contractul de schimb autentificat
sub nr. 1015/14.09.2009 și contractul de
schimb nr. 3924/21.12.2007. 3. Aprobarea dezmembrării și vânzarea, după
cum va fi cazul, a următoarelor suprafețe de teren înscrise în Cartea Funciară
nr.546/N: a)6.585mp și construcțiile C1
cabina plată - 2.057mp, C9 grup social60.20mp, C12 Motel Consig- 393mp,
situat în Giurgiu, Șos.București, fn- nr.
cadastral 594; b)1.452mp teren și
construcția C21, restaurant 102,76mp,
situat în Giurgiu, Șos.București, fn. 4.
Aprobarea dezmembrării și vânzarea,
după cum va fi cazul, a suprafeței de
41.357mp, situat în Giurgiu, Cartier
Zona adiacentă CET, Str.Sloboziei,
Cartea funciară nr.32097, Nr. cadastral
32097. 5. Aprobarea dezmembrării și
vânzarea, după cum va fi cazul, a
suprafeței de 59.339mp, situat în
Giurgiu, Str. Portului, nr. 1, Jud.
Giurgiu, Cartea Funciară nr. 546/N, nr.
cadastral nr. 6041. 6. Aprobarea
dezmembrării și vânzarea, după cum va
fi cazul, a următoarelor suprafețe de
teren cu clădirile edificate pe aceste
suprafețe situate în Giurgiu, Șos.
Portului, nr. 1, înscrise în Cartea
Funciară a Localității Giurgiu, după
cum urmează: a)574 mp- nr. cadastral
37000; b) 26.677mp- nr. cadastral
37002; c) 4.956mp- nr. cadastral 5408. 7.
Aprobarea vânzării suprafeței de
197mp din acte și 198mp măsurată,

situată în Loc.Saturn, Jud.Constanța,
Sat Vacanța Dunărea, Cartea Funciară
nr.109545 Mangalia, nr. cadastral 30/
Saturn și a imobilului vila P+180,48mp, situat în Loc.Saturn, Jud.
Constanța, Sat Vacanța Dunărea,
Cartea Funciară nr.109545 Mangalia,
nr. cadastral 30- C1. 8.Delegarea către
Consiliul de Administrație a operațiunii
privind finalizarea dezmembrărilor și
vânzărilor aferente, așa cum va fi aprobată de către AGEA. 9. Aprobarea
împuternicirii domnilor Filip Dan Președintele Consiliului de Administrație și Dop Virgil - Membru al
Consiliului de Administrație și Director
Tehnic pentru semnarea hotărârilor
adoptate de AGEA, precum și a tuturor
documentelor ce urmează a fi întocmite,
privind finalizarea dezmembrărilor și
vânzării imobilelor și terenurilor,
descrise mai sus. În caz de neîntrunire a
cvorumului la data convocării, se reconvoacă AGA Extraordinară în aceleași
condiții, cu aceeași ordine de zi pentru
data de 21.07.2020, ora 8:00, la sediul
SC Consig SA din municipiul Giurgiu,
str.Libertății, nr. 9. Documentele și
materialele propuse spre aprobare se
pot consulta la sediul SC Consig SA în
zilele lucrătoare ale saptămânii, în
timpul programului de lucru, între orele
8:00-16:00, începând cu data publicării
prezentului Convocator. Acționarii pot
participa la ședința Adunării Generale
Extraordinare personal sau prin reprezentant, în baza unei împuterniciri,
conform dispozițiilor legale. Un exemplar al împuternicirii de reprezentare se
va depune la sediul societății, cel târziu
cu 48 de ore înainte de adunare. Informații suplimentare se pot obține la
numărul de telefon: 0722.343.087 și
0721.283.309.

III

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

LICITAȚII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu
sediul în mun.Slatina, str.Bld.Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt,
organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al
mun.Slatina nr.83/28.04.2020, la data de
18.06.2020, ora 10:00, licitație publică
pentru închirierea spațiului destinat
comerț alimentație publică din incinta
Clubului Nautic și de Agrement „Plaja
Olt” reprezentând foișor din lemn în
suprafață construită la sol de 27,35mp,
iar suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea documentației pentru participarea
la licitație se face de la Clubul Sportiv
Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr. 1, jud.Olt, persoană de
contact Cirstea Lidia, telefon/fax:
0349.881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se face
la sediul Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de 17.06.2020, ora
12:00.
l Aeroclubul Romaniei cu sediul in
Bucuresti, sect.1, B-dul Lascar Catargiu,
nr. 54, organizeaza licitatie publica
deschisa pentru inchirierea a trei suprafete a cate 250mp fiecare, pentru amplasarea a cate unui hangar demontabil
pentru aeronave usoare, la AT Traian
Darjan Cluj, subunitate a Aeroclubului
Romaniei, denumite spatiu l ,spatiul 2 si
spatiul 3.Deasemenea se va mai inchiria
o suprafata de 250mp pentru activitati
de dresaj canin la turnul de parasutisti
de la AT-Cluj. Data limita pentru depunerea ofertelor este 25.06.2020, ora
10:00 la sediul AR. Data de deschidere a
ofertelor este 25.06.2020, ora-11:00
pentru spatiul 1, ora-12:00 pentru
spatiul 2 respectiv ora-13:00 pentru

GATA!
Simplu, nu?

spatiul 3 si 14:00 pentru spatiul 4.
Contractele de inchiriere se vor incheia
pentru o perioada de 10 ani. Caietul de
sarcini se poate ridica de la sediul-AR.
Tel/fax. 021.312.36.19
l Aeroclubul Romaniei cu sediul in
Bucuresti, sect.1, B-dul Lascar Catargiu,
nr. 54, organizeaza licitatie publica
deschisa pentru inchirierea unei suprafete de 207mp dintr-un Atelier auto si
teren inierbat in suprafata de 324mp, la
AT Gheorghe Banciulescu Ploiesti,
subunitate a Aeroclubului Romaniei,.
Data limita pentru depunerea ofertelor
este 25.06.2020, ora 10:00 la sediul-AR.
Data de deschidere a ofertelor este
25.06.2020, ora-15:00. Contractul de
inchiriere se va incheia pentru o perioada de 10 ani. Caietul de sarcini se
poate ridica de la sediul-AR. Tel/fax.
021.312.36.19
l Grinec Intercom SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL anunta
vanzarea prin licitatie publica pornind
de la cel mai mare pret oferit a 71 repere
(pufuleti, sosuri, pahare, bauturi , condimente, zahar) vanzare aprobata de
Adunarea creditorilor din data de
29.05.2020. Cel mai mare pret oferit la
data prezentului anunt este de 1.000 lei
cu TVA, pasul de supraofertare este de
10% din valoarea ofertata. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul de
prezentare în suma de 100 lei fara TVA
de la sediul lichidatorului şi vor depune
oferta impreuna cu taxa de garanţie de
100 lei pana la data de 24.06.2020 ora
12:00. Licitatia va avea loc la data de
25.06.2020 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244
519800, e-mail:office@viainsolv.ro”.
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l No Limit Amf Speed SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL anunta
vanzarea prin licitatie publica pornind
de la cel mai mare pret oferit a copiator
Ricoh MP2000, notebook Lenovo
Ipad+mouse, birou, hard extern
Verbatim 1 TB, telefon Vodafone
Smaert Speed 6, telefon Iphone 4 16GB,
2 telefon Samsung Galxy S6 vanzare
aprobata de Adunarea creditorilor din
data de 05.06.2020. Cel mai mare pret
oferit la data prezentului anunt este de
1.444,41 lei cu TVA, pasul de supraofertare este de 10% din valoarea ofertata.
Persoanele interesate vor achizitiona
caietul de prezentare în suma de 100 lei
fara TVA de la sediul lichidatorului şi
vor depune oferta impreuna cu taxa de
garanţie de 150 lei pana la data de
24.06.2020 ora 11:00. Licitatia va avea
loc la data de 25.06.2020 ora 11:00 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax: 0244 519800, e-mail:
office@viainsolv.ro”.
l Emalt SRL, societate in faliment,
prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare urmatoarele bunuri:
Dacia Logan; Fiat Punto; Audi a3;
Autoutilitara Ford Transit; Fiat Doblo
Furgon; Autoutilitara Iveco Daily,;
Autoutilitara Iveco; Autosasiu Iveco
Daily; Autoutilitara Ford Transit, la
pretul total de 6.447,42 euro. Bunurile
sunt nefunctionale, au piese, componente lipsa si nu pot fi transportate prin
mijloace proprii de locomotie. 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: 0723357858, email: office@
andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in
data de 19.06.2020, ora 12:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru
data de 22.06.2020, 24.06.2020,
26.06.2020, 29.06.2020, 01.07.2020,
03.07.2020, 06.07.2020, 08.07.2020,
10.07.2020.
l Domaine Vinarte SRL, cu sediul în
localitatea București, Strada DragoșVodă, nr. 54, Sector 2, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Bucur e ș t i , s u b n r. J 4 0 / 1 3 2 8 1 / 2 0 1 6 ,
CUI:RO36618569, în calitate de beneficiar al Programului de Investiții
“Modernizarea cramei Starmina și
mărirea capacității de producție prin
achiziții de utilaje și echipamente de
vinificație la Domaine Vinarte SRL”,
finanțat prin Programul Național de
Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023 (PNS), vă invită să
prezentați ofertele Dvs de utilaje și
echipamente de vinificație pentru
Programul aprobat spre finanțare (Notificare APIA nr. 8027/04.03.2020). 1.
Obiectul contractului: achiziție utilaje și
echipamente de vinificație cramă. 2.
Valoare estimativă contract achiziție
utilaje și echipamente vinificație cramă:
311.089,43Lei fără TVA. 3. Durata
contractului: 90 zile sau până la finalizarea obiectului contractului. 4. Criteriul de atribuire: oferta cea mai

avantajoasă din punct de vedere
economic. 5. Data limită de depunere a
ofertei: 25.06.2020, ora 16:00, la punctul
de lucru al Domaine Vinarte SRL, situat
în Crama Starmina, Comuna Rogova,
Jud.Mehedinți. 6. Data, ora și locul
deschiderii ofertelor: 26.06.2020, ora
10:00, la punctul de lucru al Domaine
Vinarte SRL, situat în Crama Starmina,
Comuna Rogova, Jud.Mehedinți. 7.
Adresa, numărul de telefon și adresa de
email la care se poate solicita caietul de
sarcini cu lista de utilaje și documentația de atribuire: Domaine Vinarte
SRL, punctul de lucru situat în Crama
Starmina, Comuna Rogova, Jud.Mehedinți, tel.0723.681.448, email: iustin.
urucu@vinarte.ro. Așteptăm oferta
dumneavoastră până la termenul limită
menționat anterior. Pentru informații
suplimentare și alte detalii tehnice ne
puteți contacta la telefon: 0723.681.448,
e-mail: iustin.urucu@vinarte.ro,
persoană de contact: Dl. Iustin Urucu.
l Invitație pentru selecția de oferte
pentru Achiziție lucrări de Construire
Cramă Vinificaţie Podgoria. Denumirea
beneficiarului privat: SC Casa de Vinuri
Podgoria SRL. Cod unic de înregistrare:
RO23791931. Adresa beneficiarului:
sediul în Comuna Podgoria, județul
Buzău. Telefon, e-mail: tel.0742.102.645,
E-mail: b.olaru@yahoo.com. Programul
Naţional de Sprijin al României în
sectorul vitivinicol, 2014-2018. Denumirea programului şi a contractului:
„ C o n s t r u i r e C r a m ă Vi n i f i c a ţ i e
Podgoria”. Achiziție lucrări pentru
proiectul: „Construire Cramă Vinificaţie
Podgoria”. Obiectul contractului:
Contract de lucrări: Achiziție lucrări de
Construire Cramă Vinificaţie Podgoria.
Durata contractului: 9 luni. Valoarea
estimată: 1.597.238,00Lei fără TVA.
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai
scăzut. Data şi ora-limită de depunere a
ofertelor: 09.07.2020, ora 12:00. Data şi
ora şedinţei de deschidere: 10.07.2020,
ora 10:00. Locul şi modul de obţinere a
documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi alte informaţii se
obţin de la sediul firmei: Comuna
Podgoria, județul Buzău. Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot
adresa la telefon: 0742.102.645,
persoană de contact: Olaru Benedictreprezentant legal.
l SC Ascent Activ Development SA,
prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor imobile aflate
in patrimoniul societatii, respectiv: teren
- conducta in suprafata de 560 mp
situat in localitatea Saturn, str. Henny
Ignatie, nr. 6 , jud. Constanta inscris in
CF nr.105315 Mangalia la pretul de
10.000 euro fara TVA si terenul intravilan situat in localitatea Saturn, str.
Henny Ignatie, nr. 6 , jud. Constanta
lotul nr. 39 in suprafata de 13 mp inscris
in CF 105924 Mangalia la pretul de
18.000 lei cu TVA inclus. Preturile de
pornire a licitatiei sunt cele mentionate
in ofertele depuse pentru cumpararea
celor doua terenuri. Licitatiile publice
au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 08.11.2018 si vor avea loc pe
data de: 01.07.2020, 07.07.2020,
09.07.2020, 14.07.2020, 16.07.2020,
21.07.2020, 23.07.2020, 28.07.2020,

29.07.2020, 30.07.2020 orele 12:00, la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu nr. 12, Bl. 33S1, Cab. 7B, Et.
7. Conditiile de participare la licitatie se
regasesc in caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar, pretul caietului de
sarcini fiind de 2.000 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:
Primăria Comunei Pârjol, Comuna
Pârjol, strada Vasile Lupu, nr. 78,
județul Bacău, telefon/fax
0234.384.016, 0234.384.024, e-mail:
contact@primaria-pirjol.ro, cod fiscal
4455498. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Spațiu din imobilul Dispensar Uman
Pârjol, în suprafață totală de 102,62mp,
situat în Dispensarul Medical Uman
Pârjol, ce aparține domeniului public al
Consiliului Local Pârjol, județul Bacău,
conform HCL nr. 36/12.06.2020 și temeiului legal: OUG 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
Urbanism și Achiziții publice. 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 Urbanism și Achiziții publice, din cadrul
Primăriei Comunei Pârjol, strada Vasile
Lupu, nr. 78, județul Bacău. 3.3. Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: 200Lei/
exemplar, se achită cash la casieria
Primăriei Comunei Pârjol. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
06.07.2020, ora 14:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 09.07.2020, ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Pârjol,
Compartimentul Secretariat, strada
Vasile Lupu, nr.78, județul Bacău. 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: 10.07.2020,
ora 10:00, Primăria Comunei Pârjol,
Comuna Pârjol, strada Vasile Lupu, 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, Bacău, Strada
Cuza Vodă, nr. 1, judeţul Bacău, telefon
0234.207606, fax 0234.525.211, e-mail:
tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
17.06.2020.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
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 Chiscani, Comuna Chiscani, Strada Principală, nr.224,
județul Brăila, telefon 0239.664.011,
fax 0239.664.011, e-mail: primariachiscani@yahoo.com, cod fiscal
4342669. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: -suprafața de 33,20mp, reprezentând cabinet medical medicină de
familie, situată în incinta Dispensarului Uman din Str.Școlii, nr. 114,
Comuna Chiscani, județul Brăila;
-suprafața de 15,8mp, reprezentând
cabinet medical stomatologie, situată
în incinta Dispensarului Uman din
Str.Școlii, nr. 114, Comuna Chiscani,
județul Brăila, bunuri proprietate
privată a comunei Chiscani, conform
HCL 47/07.05.2020 și temeiului
legal: OUG 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 Chiscani. 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 Chiscani,
Comuna Chiscani, Strada Principală, nr. 224, județul Brăila. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației
de atribuire de 50Lei la casieria instituției, cod fiscal al concedentului:
4342669. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 01.07.2020,
ora 15:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 09.07.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei
Chiscani, Comuna Chiscani, Strada
Principală, nr. 224, județul Brăila.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 2 exemplare
copii. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.07.2020, ora
12:00, la sediul Primăriei Comunei
Chiscani, Comuna Chiscani, Strada
Principală, nr. 224, județul Brăila. 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 Brăila, Brăila, Calea
Călărașilor, nr. 47, județul Brăila,
telefon 0239.613.976, 0239.613.370,
fax 0239.612.608, e-mail: tr-braila@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
17.06.2020.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
PIERDERI
l Firma S.C. Creative Tehnology
Development S.R.L. anunta pierderea
Certificatului Constatator de o pagina
si din acest motiv o declara nula.
l Pierdut Atestat transport marfa si
persoane, Atestat ADR colete si Atestat
ADR cisterna pe numele Tirla Vasile. Se
declara nule.
l Pierdut CIFRO seria B nr. 376008
emis la data de 01.11.2006, aparţinând
SC Master Event SRL Slobozia, CUI:
18165877. Se declară nul.
l Pierduta Carte de Identitate a autoturismului SKODA OCTAVIA, Seria
E765672. O declar nula.
l Covaci Sorin pierdut Certificat pregătire profesională conducător auto
marfă, persoane. Declar nul.
l Subscrisa, Intrepidus Shop SRL, cu
sediul situat în Mun.București, Sector 2,
Bulevardul Ferdinand I nr. 14, Etaj 1, Ap.
4, camera 2, înregistrată la ORC -TB sub
nr. J40/6199/2018, având CUI 39301599,
reprezentată prin administrator, Stéphane
Demicheli, declară pierderea certificatului
de înregistrare seria B, nr.3487807,
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul București.
l Societatea SC Crystal Market Grup
SRL, cu sediul în Mun.București, Sector
6, Str. Prel. Ghencea, Nr. 11, identificată
prin nr.înregistrare la Oficiul Comerțului J40/18715/2006, CUI 19211602,
declarăm pierdut certificatul unic de
înregistrare de la înființarea firmei. Îl
declarăm nul.
l Subscrisa, Intrepidus Shop SRL, cu
sediul situat în Mun.București, Sector 2,
Bulevardul Ferdinand I nr. 14, Etaj 1,
Ap.4, camera 2, înregistrată la ORC -TB
sub nr.J40/6199/2018, având CUI
39301599, reprezentată prin administrator, Stéphane Demicheli, declară
pierderea certificatului constatator
eliberat la data de 27.04.2018, în baza
declarației pe proprie răspundere
nr.179823/27.04.2018.
l Subscrisa AB Servicii de Consultanta
SRL cu sediul în București, sector 5, str.
Mihail Sebastian, nr. 29, bl. S7, sc.1, et.7,
ap. 149, J40/7989/2004, C.U.I. 16431000
declar pierdut certificatul de înregistrare. Îl declar nul.
l SC Harlem Grup SRL, cu sediul
social în şos Bucureşti Urziceni, nr. 36C,
Afumaţi, Ilfov, identificată cu Nr. de
Ordine în Registrul Comerţului,
J23/321/21.02.2006, C.U.I. 16304553,
declarăm pierdut certificatul de înregistrare, emis de Oficiul Registrului
Comerţului, de pe lângă Tribunalul
Ilfov. Îl declarăm nul.

MATRIMONIALE
l Tânăr înalt, cu serviciu, situaţie materială bună, doresc cunoştinţă domnişoară-doamnă pentru prietenie/căsătorie.
Tel. 0734292295, 0740611802.

