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OFERTE SERVICIU
l Angajăm Șofer cat.B, vechimea
permisului min. 5 ani, doar în
București, fără cazier judiciar.
Telefon: 0764.402.441.
l SC South Land Invest SRL
intenţionează să solicite de la
Administrația Națională „Apele
Române”, Administrația Bazinală
de Apă Argeș-Vedea, aviz de
gospodărire a apelor pentru „Parc
de agrement”, Bolintin Deal,
județul Giurgiu. Persoanele care
doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot
adresa: -Societății: SC South Land
Invest SRL, cu sediul social în str.
Gării, nr. 273b, com.Grădinari,
jud.Giurgiu, tel.400744.483.033,
fax: 400744.483.033, reprezentată
de Kassianos Ioannis în calitate de
administrator; -Administrației
Bazinale de Apă Argeș-Vedea,
Pitești, str.Câmpulung nr.6-8, cod
poștal 0300, tel.0248.223.449.
l Institutul de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu” al
Academiei Române organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante: Cercetător științific gr.II (1/2 normă) și
Cercetător științific (normă
întreagă) -contract individual de
muncă pe durată nedeterminată.
Concursul va avea loc pe data de
01 septembrie 2020, astfel: ora
10:00 (Cercetător științific gr.II,
1/2 normă) și ora 11:00 (Cercetător
științific, normă întreagă). Dosarele de înscriere se depun în perioada 21.07-20.08.2020, la sediul
Institutului de Cercetări Juridice,
Casa Academiei Române, Calea
13 Septembrie, nr. 13, Aripa Est,
et.IV, la Secretariat, de luni pâna
vineri, interval orar: 9:00-14:00.
Informaţii suplimentare bibliografia şi tematica vor fi afişate la
sediul instituţiei şi pe site-ul Institutului de Cercetări Juridice
(www.icj.ro/ Noutăți/Anunțuri).
l Institutul Naţional de Statistică
cu sediul în bd. Libertăţii nr. 16,
sector 5, București anunță
amânarea concursului conform
H.G. 286/2011 pentru ocuparea,
pe perioadă determinată, a unui
post contractual vacant de
execuție- Referent IA necesar
derulării unui grant din cadrul
Direcției de statistici structurale
ale întreprinderii, organizat iniţial
în data de 21.07.2020 ora 10:00
proba scrisă și 27.07.2020 ora
10:00 interviul, la o dată care se va
comunica ulterior. Prin acest
anunț venim în completarea celui
publicat în Jurnalul Național din
data de 29.06.2020.
l Institutul Naţional de Statistică

cu sediul în bd. Libertăţii nr. 16,
sector 5, București, anunță
amânarea concursului conform
H.G. nr.286/2011 pentru ocuparea,
pe perioadă determinată, a unor
posturi contractuale vacante de
execuție- Expert IA și Expert Inecesare derulării unui grant din
cadrul Direcției de statistici agricole și de mediu, organizat inițial
în data de 21.07.2020 ora 10:00
proba scrisă și 27.07.2020 ora
10:00 interviul, la o dată care se va
comunica ulterior. Prin acest
anunț venim în completarea celui
publicat în Jurnalul Național din
data de 29.06.2020.
l Patiseria Stars Elite SRL din
Caransebeș angajează 1 lucrător
bucătărie (spălător vase mari)- cod
COR 941201- condiții minime:
studii primare (8 clase), cunoștințe
limba engleză și 1 brutar- (cod
COR 751201)- condiții minime:
studii medii (10 clase sau scoala
profesională), calificare brutar,
cunoașterea bucătăriei sârbești
(burek). CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite până la data
de 21.07.2020. Selecția candidaților va avea loc în data de
22.07.2020 și constă în concurs de
CV-uri. Informații la telefon:
0755.665.487.
l Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, cu sediul în Arad, Bdul.
Revoluţiei nr. 77, judeţul Arad,
organizează concurs în vederea
ocupării postului vacant de: 1 (un)
post de Șef birou achiziţii cod
COR 121904, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Achiziţii
-Direcţia Generală Administrativă. Condiţii specifice: -Nivelul
studiilor -superioare; -Domeniul
studiilor -economice; -Vechime în
muncă -minim 10 ani; -Alte
condiţii (cunoaşterea unei limbii
străine -limba engleză, cunoştinţe
operare PC). Data limită de depunere a dosarelor de concurs:
31.07.2020, ora 16:00. Data susţinerii probei scrise: 12.08.2020, ora
10.00; Data susţinerii interviului:
14.08.2020, ora 10:00; la Sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul
dosarului de concurs, condiţiile
generale şi specifice, calendarul de
desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica, se
publică pe portalele www.posuri.
gov.ro şi pe www.uav.ro. Informaţii suplimentare referitoare la
concursurile de mai sus pot fi solicitate de la Serviciul Resurse
Umane -Salarizare a universităţii,
telefon 0257.280.702 interior 4128.

I

CITATII
l Numiții Bock Emeric Samuel și
Bock Ana sunt chemați în data de
21.07.2020, ora 11:00, la Judecăt o r i a S i b i u , î n d o s a r u l n r.
10453/306/2019, având ca obiect
partaj judiciar.

SOMATII
l România Judecătoria Sânnic o l a u M a r e D o s a r N r.
4416/295/2019 Data: 10.07.2020
Termen De Judecată: 21.10.2020.
Somație emisă de Judecătoria
Sânnicolau Mare în dosarul nr.
4416/295/2019 Prin care se aduce la
cunoștința tuturor celor interesați
că petenții Radu Dimitrie și Radu
Maria, domiciliați în loc. Cenad, nr.
774, jud. Timiș, cu domiciliu ales
pentru comunicarea tuturor actelor
de procedură la sediul Societăţii
Civile de Avocaţi - Doandeş şi
Asociaţii - Sânnicolau Mare, str.
Gh. Lazăr nr. 13 bl. L5 sc. B ap.2
jud. Timiş, e-mail: avdoandes@
gmail.com, fax. 0256 370969, tel.
mobil 0722 206537, reprezentată de
Societatea Civilă de Avocaţi Doandeş şi Asociaţii, care a
formulat acțiune civilă uzucapiune,
prin care a solicitat instanței să
constate că au dobândit dreptul de
proprietate asupra imobilului
reprezentând casa cu nr. 774 din
loc. Cenad și teren intravilan în
suprafață de 1079 mp., înscris în
CF nr. 404778 Cenad, nr. top
2126/104 și asupra imobilului
reprezentând teren intravilan în
suprafață de 1079 mp., înscris în
CF nr. 404776 Cenad, nr. top
2126/61, cu titlu de bun comun,
prin uzucapiune; să se dispună
înscrierea dreptului de proprietate
în favoarea subsemnaților petenți,
asupra imobilului înscris în CF nr.
404778 Cenad, nr. top 2126/104 și
asupra imobilului înscris în CF nr.
404776 Cenad, nr. top 2126/61, cu
titlu de bun comun, drept dobândit
prin uzucapiune. În baza art. 130
din decretul Lege 115/1938 cei interesați sunt invitați să facă opoziție
în termen de o lună de la afișarea
prezentei. Pronunțată în ședință
publică, la data de 08.07.2020.
Președinte, Moța Adrian; Grefier,
Mirela Regep
l Judecătoria Chișineu Criș.
Sediu: Chișineu Criș, str. Gării, nr.
2 4 , j u d e ț u l A r a d . Te l . :
0257.350.692. Fax: 0257.350.231.
Operator 3210/2501. Dosar nr.
1004/210/2020. Emisă la
03.07.2020. Somație. În dosarul
civil cu nr.1004/210/2020 al Judecătoriei Chișineu Criș, având ca
obiect uzucapiune, petenta Sava
Lucia a solicitat ca prin hotărârea
ce se va pronunța să se constate

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

dobândirea de către petentă a dreptului de proprietate, cu titlu de
uzucapiune, asupra imobilul înscris
în CF nr. 303437 Zărand, nr.top 15
Cintei (provenit din conversia de
pe hârtie a CF nr.9 Cintei), compus
din teren intravilan având categoria de folosință curți construcții,
în suprafață de 2.880mp și casă;
înscrierea dreptului de proprietate
al petentei asupra imobilului
înscris în CF nr.303437 Zărand,
nr.top 15 Cintei (provenit din
conversia de pe hârtie a CF nr.9
Cintei); obligarea BCPI Chișineu
Criș să efectueze cuvenitele operațiuni de publicitate imobiliară. 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 în baza
încheierii de ședință din data de
02.07.2020, conform art.130 din
Decretul Lege nr. 115/1938. Termen
de afișare pe o durată de 30 de zile.
Președinte. Grefier.

DIVERSE
l Palcanin George anuntă elaborarea primei versiuni a planului/
programului P.U.Z. Clădiri De
Locuit Și Împrejmuire, şi declanşarea etapei de încadrare pentru
obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/ P.U.Z Clădiri De Locuit
Și Împrejmuire, str. Rândunicii,
FN, zilnic între arele 8:30 -12:00.
Comentariile şi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Arad, Splaiul Muresului FN, jud.
Arad, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului
anunt.
l SC Blueforest Development
SRL cu sediul în Sibiu, Strada
Poiana Soarelui, Nr. 13, Bl. G2,
Ap 26, Judetul Sibiu, titular al
panului, anunță publicul interest
asupra luării deciziei de emitere a
avizului de mediu de către APM
Prahova, pentru Amenajamentul
Silvic UP III Valea Stânii. Documentația care a stat la baza
emiterii deciziei de emitere a
avizului de mediu se găsește la
sediul APM Prahova, Strada
Gheorghe Grigore Cantacuzino
nr. 306, Ploiești, pe site-ul APM
Prahova (http://apmph.anpm.ro)
și la sediul titularului.
l Mănăstirea Cheia și persoanele
fizice, cu sediul în Comuna
Măneciu, sat Cheia, Judetul
Prahova, titulari ai panului,
asupra luării deciziei de emitere a
avizului de mediu de către APM
Prahova, pentru anunță publicul
interest Amenajamentul Silvic UP

GATA!
Simplu, nu?

ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Braºov, în calitate de reclamantã,
citeazã pentru data de 29.09.2020, ora 09.00,
complet CI6, Sala T4 la Tribunalul Braºov, pe
Nãfãrean Neculai, în calitate de pârât în dosarul nr.
1751/62/2019/a1, având ca obiect angajarea
rãspunderii conform art. 169 din Legea nr. 85/2014.

X Măneciu. Documentația care a
stat la baza emiterii deciziei de
emitere a avizului de mediu se
găsește la sediul APM Prahova,
Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 306, Ploiești, pe site-ul
APM Prahova (http://apmph.
anpm.ro) și la sediul Mănăstirii
Cheia, Comuna Măneciu, Sat
Cheia, Județul Prahova.
l Aceasta informare este efectuata de Omv Petrom S.A. str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin Expert Petroleum Solutions S.R.L), ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “Traversare Pârâu
Câlnic Si Valea Călugăreasa
(Valea Ţiganca) Cu Conducta De
Etalonare Punct 120-121 Călugăreasa – Punct 47 Călugăreasa”
propus a fi amplasat in comuna
Prigoria, extravilan, Judetul Gorj.
Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la Expert
Serv S.R.L, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.
l Aceasta informare este efectuata de Omv Petrom S.A. str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin Expert Petroleum Solutions S.R.L), ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “Traversare Parau
Valea Mare Cu Colector Titei Parc
3 Balteni-Parc Mare Ticleni”
propus a fi amplasat in comuna
Balteni, extravilan, Judetul Gorj.
Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoa-
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nele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la
EXPERT SERV S.R.L, cu sediul
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin
asociat coordonator Liscan Aurel,
in calitate de lichidator judiciar al
Doinistar SRL desemnat prin
hotararea nr.2334 din data de
16.07.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 27390/3/2019,
notificã deschiderea falimentului
prin procedura simplificata
prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Doinistar SRL, cu
sediul in Bucureşti Sectorul 3, Str.
Jean Steriadi, Nr. 29, Bloc V1,
Scara 7, Ap. 36, CUI 11703545,
nr. de ordine in registrul comertului J40/3513/1999. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza
un drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei impotriva Doinistar SRL
vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucureşti - Secţia a
VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 27390/3/2019, in
urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor
14.08.2020; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 31.08.2020; c) termenul
pentru depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar va fi de 7 zile
de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen
pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat
18.09.2020.
l SC Efficient Rezidence SRL,
titular al proiectului „Construire
Imobile Locuințe Colective cu
Regim de Înălțime P+4E”,
anunță 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 poriectul
„Construire Imobile Locuințe
Colective cu Regim de Înălțime
P+4E”, propus a fi amplasat în
București, Sector 4, Drumul

Dealu Cucului, Nr. 52. Proiectul
deciziei etapei de încadrare și
motivele care fundamentează pot
fi consultate la sediul APM București din Aleea Lacul Morii, nr. 1,
Sector 6, în zilele de luni până
vineri, între orele 9:00-12:00,
precum și la următoarea adresă
de internet: www.apmbuc.anpm.
ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l Macadamia Recycling SRL
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Valorificare diverse
categorii de deșeuri, propus a fi
amplasat în Oraș Dăbuleni, Str.
Unirii, Nr. 75, Tarlaua 88, Parcela
72, 73, 74, Jud.Dolj, în suprafață
de 1.048mp, înscrisă în Registrul
agricol vol.1, poziția 38. Informațiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, la
sediul Macadamia Recycling SRL
în Orașul Dăbuleni, Str.Mircea cel
Bătrân, Nr. 36, Tarlaua 25,
Parcela 47, Jud.Dolj, precum și la
sediul Primăriei Dăbuleni, în
Orașul Dăbuleni, Str. Unirii, Nr.
15, Jud.Dolj, în zilele de luni
până joi, între orele 8:00-16:30 și
vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareș nr. 1,
fax: 0251.419.035, e-mail: office@
apmdj.anpm.ro. Persoana de
contact: Dan Pomacu,
tel.0251.530.010 int.208
l Anunt Mediu: SC Auto Arcos
Group SRL, cu sediul social in
Municipiul Arad, Str. Hunedoarei
nr. 60B, Bl C1, et.2, ap.25, Jud
Arad,CUI 33785007,
J02/1162/2014, doreste sa obtina
autorizatie de mediu pentru
punctul de lucru din Arad,
Soseaua Arad-Timisoara, km 7,
Jud Arad, Tel 0751261948, unde
doreste sa desfasoare activitatea
de “Demontarea (dezasamblarea)
masinilor si echipamentelor
scoase din uz, pentru recuperarea
materialelor“ CAEN 3831, ca
principalele faze ale procesului
tehnologic: sunt: receptionarea
autovehiculelor, dezasamblare,
sortare piese, stocare , comert etc.
Masurile de protectie a factorilor
de mediu sunt: Apa: un este
cazul; Aer: un este cazul; Sol:
Platforma betonata; Gestiunea
deseurilor : Pubele. Observatiile
publicului formulate in scris/

informatiile privind potentialul
impact asupra mediului se
depun/pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Muresului
FN, COD 310132, telefon
0257/280.331 fax 0257/284.767, in
timp de 10 zile lucratoare dupa
data publicarii prezentului anunt.

LICITATII
l Anunt: Municipiul Dragasani
cu sediul in Piatra Pandurilor nr.
1, anunta licitatie publica
deschisa pentru data de
14.08.2020 orele 10:00 in Sala de
Sedinte a Consiliului Local al
Mun. Dragasani, in vederea
inchirierii unui spatiu apartinand
domeniului public in suprafata
d e 2 0 m . p . s i t u a t i n s t r.
Pietei-Castelul de Apa parter
conform H.C.L 65/30.06.2017
pentru activitate comerciala.
Data limita de depunerii a documentatiei de licitatie este de
13.08.2020 orele 10:00 la Registratura Primarie Municipiului
Dragasani din str. Piata Pandurilor nr. 1. Caietul de sarcini se
poate ridica de la Directia Serviciilor Publice- Biroul Contracte in
urma achitarii cu numerar a
sumei de 54 lei la Casieria Mun.
Dragasani. Relatii suplimentare
la numarul de telefon :
0766229255.
l Anunţ De Licitaţie privind
aprobarea concesionării prin licitaţie publică cu depunere de
oferte în plic închis, a două loturi
aparţinând domeniului privat al
U.A.T. Vetrișoaia, judeţul Vaslui.
În temeiul prevederilor O.U.G.
Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, U.A.T. Vetrisoaia,
județul Vaslui şi al H.C.L. Vetrisoaia Nr. 27/28.05.2020, cu sediul
în comuna Vetrisoaia, judeţul
Vaslui, CUI 4627330, anunță
concesionarea prin licitație
publică cu depunere de oferte în
plic închis, a două loturi aparţinând domeniului privat al U.A.T.
Vetrișoaia, judeţul Vaslui, pentru
o perioadă de 20 ani astfel: Lotul
nr. 1: - terenul propus spre concesionare prin licitatie publică, este
in suprafata de 990 mp., având
numar cadastral 70227, fiind
situat pe teritoriul administrativ-teritorial al comunei Vetris o a i a , j u d e t u l Va s l u i c u
apartenenta la domeniul privat al
Comunei Vetrisoaia, categoria de
folosinta “curti-constructii” si
Lotul nr. 2: - terenul propus spre
concesionare prin licitatie publică,
este in suprafata de 1.757 mp.,
având numar cadastral 71846,
fiind situat pe teritoriul adminis-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
trativ-teritorial al comunei Vetris o a i a , j u d e t u l Va s l u i c u
apartenenta la domeniul privat al
Comunei Vetrisoaia, categoria de
folosinta “curti-constructii”.
Preţul de pornire la licitaţie: redevenţa minimă este de: - Lot 1: 99
euro/an și Lot 2 de 167 euro/an;
Înscrierile se fac la sediul Primăriei Vetrișoaia începând cu data
de 20.07.2020, ora 08:00, până în
data de 30.07.2020, ora 16:00. Se
pot înscrie la procedura de licitaţie publică cu depunere de
oferte in plic inchis în vederea
concesionării terenului, persoane
fizice sau juridice, care îndeplinesc condiţiile aprobate prin
caietul de sarcini şi documentaţia
de atribuire. Data limită de depunere a cererilor de înscriere la
licitația publică cu depunere de
oferte in plic inchis este
30.07.2020. Şedinţa publică de
licitație publică cu depunere de
oferte in plic va avea loc în data
de 10.08.2020, ora 11:00, la sediul
primăriei comunei Vetrișoaia,
Sala de Consiliu. Condițiile de
înscriere cât și taxele aferente
sunt prevăzute în documentația
de concesiune ce poate fi pusă la
dispoziția persoanelor interesate
la secretariatul Primăriei Vetrișoaia - începând cu data de
20.07.2020, ora 08:00. Detalii
suplimentare pot fi obţinute la
sediul Primăriei comunei Vetrisoaia, la telefon 0235/432.003, sau
e-mail: primariavetrisoaia@
yahoo.com; Instanţa competentă
în soluţionarea litigiilor apărute
este Tribunalul Vaslui, conform
prevederilor conform prevederilor
Legii 554/2004 a Contenciosului
administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare. Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 20.07.2020.
Primar, Corneliu Stîngă
l Serviciul Public de Administrare şi Exploatare a Pieței
Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță organizarea următoarei licitații publice
deschise cu strigare pentru:
-Închiriere spațiu comercial din
Complexul Corp C1 al Pieței
Centrale, după cum urmează:
-Un spațiu comercial (F1) în
suprafață de 14 mp. Destinație:
comercializare produse agroalimentare, produse alimentare,
articole nealimentare de cerere
curentă precum și alte produse
conform HGR nr. 348/2004.
Prețul de pornire al licitației este
de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL
Câmpina nr. 14 din 31.01.2019.
Tariful de închiriere este scutit de
TVA. Garanția de participare este

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
în valoare de 2.100 lei, iar în cazul
în care ofertantul este declarat
necâștigător i se va restitui suma
respectivă, la cerere, într-un cont
comunicat de către acesta. Pasul
de licitație: Pasul de strigare este
10% din prețul de începere. Se
poate folosi și multiplu de 10%.
Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până
vineri între orele 8:30 -15:30.
Licitația va avea loc în data de
31.07.2020, ora 10:00, la sediul
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str.
Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe
29.07.2020, ora 12:00, tot la sediul
instituției. Caietul de sarcini
specific pentru licitație va putea fi
achiziționat contracost de la
sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina.
Taxa este în valoare de 100 lei și
reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă. Informații suplimentare la
telefon: 0344.108513, la sediul
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe
site-ul www.piatacampina.ro.
l SNGN Romgaz SA Medias
Sucursala SIRCOSS cu sediul in
Mediaș, Șoseaua Sibiului nr.5,
tel.0269/834509, organizează licitație publică pentru vânzarea
următoarelor bunuri uzate: Autoșasiu Rigo Cu Motor Iveco 450
CP,4 axe, fabricat 2006, preț
43900 lei. Autoșasiu Mercedes tip
1824 AK/39, fabricat 1997, preț
26700 lei. Tractor U650, fabricat
1993, preț 6700 lei. Țeavă Provenită Din Prăjini 2 7/8 uzate, preț
unitar 21 lei/ml - cantitate 3200
m. Tubing Flexibil 1 ¼’’ - se
pretează pentru solarii, preț
unitar 2,0 lei/ml - cantitate 16200
m. Autoșasiu Tatra ACF, fabricat
2006, preț 35500 lei. Tubing
Flexibil 1 ½” - se pretează pentru
solarii, preț unitar 2,8 lei/ml cantitate 3000 m. Autoșasiu Tatra
ACF, fabricat 2003, preț 17500
lei. Stație Distribuție Carburanți
SM14, fabricație 2007, preț 8400
lei. Autoșasiu Tatra, fabricat
1996, preț 16450 lei. Stație Peco
Craiova, fabricație 1999, preț
8400 lei. Prețurile nu conțin TVA.
Licitația pentru autoșasiul Rigo,
autoșasiul Mercedes, tractor,
țeavă și tubingul flexibil va avea
loc in 10.08.2020, ora 11:00 in
Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 41;
tot la această locație se af lă și
bunurile pentru vânzare; 3000 m
de țeavă de 2 7/8 este in Roman,
str. Nicolae Bălcescu FN și de la
această locație se vor ridica țevile
cumpărate in cadrul licitației din
Mediaș. În caz de neadjudecare,
licitația se repetă in 17.08.2020 cu
același preț de strigare. Taxa de
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participare la licitație pentru autoșasiul Rigo 440 lei, pentru autoșasiul Mercedes 270 lei, pentru
tractor 70 lei, pentru țeava de 2
7/8 si tubingul flexibil 20 lei; la
toate aceste prețuri se adaugă
TVA. Garanția de participare la
licitație este: 4390 lei pentru autoșasiul Rigo, 2670 lei pentru autoșasiul Mercedes, 670 lei pentru
tractor, 10% din valoarea ofertată
pentru țeava de 2 7/8 sau tubingul
flexibil. Licitația pentru autoșasiul
Tatra și tubingul flexibil de 1½” va
avea loc in 11.08.2020, ora 11:00
in Tg. Mureș, str. Libertății, nr.
110; tot la această locație se află și
bunurile pentru vânzare. În caz de
neadjudecare, licitația se repetă in
18.08.2020 cu același preț de strigare. Taxa de participare la licitație pentru autoșasiul Tatra 355
lei, tubingul flexibil 20 lei; la toate
aceste prețuri se adaugă TVA.
Garanția de participare la licitație
este: 3550 lei pentru autoșasiul
Tatra, 10% din valoarea ofertată
pentru tubingul flexibil. Licitația
pentru autoșasiul Tatra ACF și
stația distribuție carburanți va
avea loc in 12.08.2020, ora 11:00
in Ploiești, str. Târgoviștei nr. 8A;
tot la această locație se af lă și
bunurile pentru vânzare. În caz de
neadjudecare, licitația se repetă in
19.08.2020 cu același preț de strigare. Taxa de participare la licitație pentru autoșasiul Tatra este
de 175 lei iar pentru stația distribuție carburanți este 84 lei; la
toate aceste prețuri se adaugă
TVA. Garanția de participare la
licitație este: 1750 lei pentru autoșasiu și 840 lei pentru stația de
carburanți. Licitația pentru autoșasiul Tatra și stația Peco Craiova
va avea loc in 13.08.2020 ora 11:00
in Craiova, str. Teilor nr. 116; tot la
această locație se află și bunurile
pentru vânzare. În caz de neadjudecare, licitația se repetă in
20.08.2020 cu același preț de strigare. Taxa de participare la licitație pentru autoșasiu este 165 lei
iar pentru stația Peco 84 lei; la
toate aceste preturi se adaugă
TVA. Garanția de participare la
licitație este: 1645 lei pentru autoșasiu și 840 lei pentru stația Peco.
Toate taxele se achită cu ordin de
plată cu cel puțin două zile înainte
de licitație și se va specifica la ce
licitație se referă taxa sau garanția
respectivă. Contul SIRCOSS în
care se va vira garanția și taxa de
licitație-BCR Mediaș RNCB 0231
0195 6886 0001. Participanții la
licitație vor face dovada plătii
taxei de participare și a garanției
înainte de a începe licitația. Plicul
conținând documentele de capabilitate, cererile de participare și
oferta de cumpărare vor fi înregis-

trate la registratura Sediului
Sucursalei Sircoss cu cel puțin 48
de ore înainte de începerea licitației. Regulamentul de desfășurare
al licitației este afișat pe site-ul
Romgaz la adresa www.romgaz.
ro, Informații Publice, Licitații
Vânzare. Relații se pot obține la
telefon 0752/115101 sau fax
0269/833340.
l SC Victor Stamar Construct
SRL, in faliment, prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie
publica a unui autoturism marca
Ssangyong Rexton, an fabricatie
2006, capacitate cilindrica 2696
cm3, motorina, aflat in patrimoniul societatii. Pretul de pornire al
licitatiei este de 30% din pretul de
evaluare, respectiv 775 euro +
TVA. Licitatiile vor avea loc pe
data de: 24.07.2020, 31.07.2020,
07.08.2020 si 14.08.2020, orele
15.00 la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
Bl.33S1, et. 6, ap. 6C, jud.
Prahova. Caietul de sarcini se
poate achizitiona de la lichidatorul judiciar. Relatii suplimentare
la tel. 0722501414.
l Consiliul Local al Orașului
Vălenii de Munte, cu sediul în
Orașul Vălenii de Munte, str. Berevoești, nr. 3A, Cod Fiscal:
2842870, tel.: 0244.280.816, fax:
0244.280.631, organizează în data
de 27.03.2020, ora 10:00, licitație
publică privind vânzarea următoarelor terenuri ce aparțin domeniului privat al Orașului Vălenii
de Munte: -teren str.Cismari,
nr.f.n., suprafață 811mp, nr.cadastral: 24189, conform
H.C.L.nr.76/26.06.2020; -teren str.
George Enescu, nr. 40, suprafață
591mp, nr.cadastral: 24347,
conform H.C.L.nr.75/26.06.2020;
-teren str.Mihai Bravu, nr.20,
suprafață 851mp, nr.cadastral:
1 0 6 5 5 ,
c o n f o r m
H.C.L.nr.30/28.02.2020. Procurarea documentației de atribuire
în vederea participării la licitație
se va face în perioada 27.0706.08.2020 de la sediul Primăriei
Orașului Vălenii de Munte,
camera 22, et.II, compartiment
Buget-Finanțe, informații suplimentare puteți obține la tel.:
0244.280.816. Participanții la licitație au obligația de a achiziționa
documentația de atribuire contra
sumei de 50Lei. Data limită
pentru depunerea ofertelor este
10.08.2020, ora 9:00. Ședința
publică de deschidere a ofertelor
se va desfășura la sediul Primăriei
Orașului Vălenii de Munte, str.
Berevoiești, nr.3A, în data de
10.08.2020, ora 10:00. Data publicării anunțului de licitație este

20.07.2020. Instanța competentă
în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Prahova, strada Văleni, nr. 44,
Ploieşti, telefon: 0244.544.781;
0244.544.598, fax: 0244.529.107,
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro
l Comuna Trivalea-Moșteni,
județul Teleorman, în calitate de
autoritate contractantă, cu sediul
în sat Trivalea-Moșteni, comuna
Tr i v a l e a - M o ș t e n i , j u d e ț u l
Teleorman, C.I.F.6853201, telefon
0247.708.009, reprezentată de dl
Bocancilă Marius Nicolae, în calitate de primar: -organizează licitație publică pentru concesiunea
imobilului: „Teren extravilan,
având N.C.20226, C.F.20226, cu
suprafața totală de 3,6477ha (din
care 2,9492ha teren categoria de
folosință Cc și 0,6985ha teren
categoria de folosință Hb), aparținând domeniului public al
comunei Trivalea-Moșteni, județul
Teleorman”; -anunțul va fi
transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, la data de 17.07.2020; -criteriile utilizate pentru determinarea
ofertei câștigătoare conform caietului de sarcini; -condiția desfășurării procedurii de licitație: să
participe cel puțin 2 oferte valabile; -durata contractului concesiunii: 49 ani; -nivelul minim al
redevenței: 1.956,0Lei/1
an/3,6477ha; -instanța competentă
în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Teleorman,
cu sediul în Alexandria, strada
Ion Creangă nr. 53, telefon
0247.406.016, fax 0247.317.322,
e-mail tr-teleorman-regcaf@just.
ro; -data și ora limită de depunere
a ofertelor: 11.08.2020, orele
16:00; -adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei
Trivalea-Moșteni, cu sediul în
satul Trivalea-Moșteni, comuna
Tr i v a l e a - M o ș t e n i , j u d e ț u l
Teleorman; -data și locul de desfășurare a ședinței publice de
deschidere a ofertelor: 12.08.2020,
orele 11:00 -Primăria Trivalea-Moșteni, județul Teleorman.
Informații suplimentare se pot
obține la Compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei
Trivalea-Moșteni,
tel.0247.708.009.
l Anunț De Licitație: Primaria
Orasului Santana Organizeaza
Licitatie In Vederea Vanzarii Terenului Din Santana, Evidentiat In
C.F. Nr.308532, Nr.Top. 308532 In
Suprafata De 2.385 Mp., Apartinand Domeniului Privat Al
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Orasului Santana 1. Informații
generale privind autoritatea
contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraș Sântana, str. Muncii,
nr. 120 A, județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075,
e-mail: contact@primariasantana.
ro. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitatie
publica, în special descrierea și
identificarea bunului care
urmează să fie vandut: terenul din
Santana, evidentiat in C.F.
nr.308532 Santana, nr.top.308532,
in suprafata de 2.385 mp., aprob a t a p r i n H . C . L . n r.
110/30.06.2020 a Orasului
Santana, apartinand domeniului
privat al orasului Santana, jud.
Arad, conform OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in
caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea
sau modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: documentația de
atribuire poate fi obținută, de la
sediul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, de catre persoanele
interesate, care transmit o solicitare in acest sens prin: mijloace
electronice, e-mail sau pe suport
de hartie. 3.2 Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul vanzatorului, de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:
compartiment Fond locativ din
cadrul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile
de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este
cazul: documentaţia de atribuire
poate fi obţinută, de către persoanele interesate, care transmit o
solicitare în acest sens prin: mijloace electronice, e-mail
(pentru care în solicitare este
necesar a ne comunica adresa de
e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia
fiind de 50 lei. Plata poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului
Sântana sau în contul RO53TREZ
0215006XXX016717, deschis la
Trezoreria Arad. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
27.07.2020, ora 12:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor:
10.08.2020, ora 12:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Orașul Sântana, str. Muncii, nr.
120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
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exemplar. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 11.08.2020,
ora 12:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța
competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon
0257/250114, fax: 0257/251700,
e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 17.07.2020.
l Anunț De Licitație: Primaria
Orasului Santana Organizeaza
Licitatie In Vederea Vanzarii
Imobilului (Teren Intravilan Cu
Constructie Demolabila) Din
Santana, Evidentiat In C.F.
Nr.312685, In Suprafata De
15.800 Mp., Apartinand Domeniul Privat Al Orasului Santana
Cu Destinatia Statie De Beton,
Statie De Asfalt, Statie De Sortare
Agregate. 1. Informații generale
privind autoritatea contractanta,
în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Oraș
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075,
e-mail: contact@primariasantana.
ro.2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitatie
publica, în special descrierea și
identificarea bunului care
urmează să fie vandut: imobilul
(teren intravilan cu constructie
demolabila) din Santana, evidentiat in C.F. nr.312685 Santana, in
suprafata de 15.800 mp., aprobata
prin H.C.L. nr. 131/09.07.2020 a
Orasului Santana, apartinand
domeniului privat al orasului
Santana, jud.Arad, conform OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se
regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin
care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi
obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr.
120 A, județul Arad, de catre
persoanele interesate, care
transmit o solicitare in acest sens
prin: mijloace electronice, e-mail
sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr.

IV

ANUNȚURI
Luni, 20 iulie 2020

120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și
condițiile de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire,
unde este cazul: documentaţia de
atribuire poate fi obţinută, de
către persoanele interesate, care
transmit o solicitare în acest sens
prin: - mijloace electronice, e-mail
(pentru care în solicitare este
necesar a ne comunica adresa de
e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia
fiind de 50 lei. Plata poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului
Sântana sau în contul
RO53TREZ0215006XXX016717,
deschis la Trezoreria Arad. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.07.2020, ora 10:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 10.08.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Orașul Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad,
registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 11.08.2020, ora 10:00,
sala de ședințe a Primăriei
Orașului Sântana. 6. Instanța
competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon
0257/250114, fax: 0257/251700,
e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 17.07.2020.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Primăria
Comunei Mahmudia, cu sediul în
comuna Mahmudia, str. Geolog
Vasile Bacalu, nr. 19, județul
Tulcea, cod poștal 827130, telefon
0240.545.543, fax 0240.545.390,
e-mail: primaria@mahmudia.ro,
cod fiscal 4794060. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: A.10
imobile, terenuri fără construcții,
destinate pentru construire
„Pensiuni și case de vacanță”,
proprietăți private ale comunei
Mahmudia, identificate astfel:
-Parcela A 558, Tarla 43, 1.000mp,
lot 1, nr.cadastral: CF 34316,
situată în intravilanul localității;
-Parcela A 558, Tarla 43, 1.000mp,
lot 2, nr.cadastral: CF 34328,
situată în intravilanul localității;
-Parcela A 558, Tarla 43, 1.000mp,
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lot 3, nr.cadastral: CF 34317,
situată în intravilanul localității;
-Parcela A 558, Tarla 43, 1.000mp,
lot 5, nr.cadastral: CF 34327,
situată în intravilanul localității;
-Parcela A 558, Tarla 43, 1.000mp,
lot 6, nr.cadastral: CF 34318,
situată în intravilanul localității;
-Parcela A 558, Tarla 43, 1.000mp,
lot 7, nr.cadastral: CF 34326,
situată în intravilanul localității;
-Parcela A 558, Tarla 43, 1.000mp,
lot 9, nr.cadastral: CF 34319,
situată în intravilanul localității;
-Parcela A 558, Tarla 43, 1.000mp,
lot 11, nr.cadastral: CF 34320,
situată în intravilanul localității;
-Parcela A 558, Tarla 43, 203mp,
lot 13, nr.cadastral: CF 34321,
situată în intravilanul localității;
-Parcela A 558, Tarla 43, 328mp,
lot 14, nr.cadastral: CF 34322,
situată în intravilanul localității,
conform H.C.L.54/29.06.2020 și
t e m e i u l u i
l e g a l
O.U.G.57/03.07.2019. B.1 lot teren
intravilan, teren fără construcții,
proprietatea privată a comunei
Mahmudia, identificat astfel:
-Parcela N 82/1, Tarla 5, 1.007mp,
nr.cadastral: CF 34263, situată în
intravilanul localității, conform
H.C.L.58/29.06.2020 și temeiului
legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul de Achiziții
Publice. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire: Se
poate obține de la Compartimentul
de Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Mahmudia, str.
Geolog Vasile Bacalu, nr. 19,
județul Tulcea. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 50Lei/exemplar, ce
se achită numerar la casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.08.2020,
ora 14:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10.08.2020, ora
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Mahmudia, la Registratură, str.
Geolog Vasile Bacalu, nr. 19,
județul Tulcea. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior
și unul interior. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința

liber de orice sarcini, având următoarele vecinătăți: N -Domeniul
privat al Orașului Vicovu de Sus,
S -Drum, E -Domeniul privat al
Orașului Vicovu de Sus, V -Domeniul privat al Orașului Vicovu de
Sus, situat în zona „Fucs -Bivolăria”, Bivolăria; 5) teren în suprafață de 621mp, extravilan,
identificat potrivit Cărții Funciare
nr.37730, nr.cadastral/nr.topografic 37730, liber de orice sarcini,
având următoarele vecinătăți: N
-Nr.cadastral 37674, S -Dig de
protecție, E -Nr.cadastral 37674,
V -Nr.cadastral 37642, situat în
zona „Prund -Centru”, Vicovu de
Sus; 6) teren în suprafață de
15.000mp, extravilan, identificat
potrivit Cărții Funciare nr.36881,
nr.cadastral/nr.topografic 36881,
liber de orice sarcini, având următoarele vecinătăți: N -Domeniul
privat al orașului Vicovu de Sus, S
-Domeniul privat al Orașului
Vicovu de Sus, E -Domeniul
privat al Orașului Vicovu de Sus,
V -Domeniul privat al Orașului
Vicovu de Sus, situat în zona
„Bivolărie -Prund”, Bivolăria; 7)
teren în suprafață de 10.000mp,
extravilan, identificat potrivit
Cărții Funciare nr.39106, nr.
cadastral/nr.topografic 36106,
liber de orice sarcini, având următoarele vecinătăți: N -Domeniul
privat al Orașului Vicovu de Sus,
S -Drum, E -Domeniul privat al
Orașului Vicovu de Sus, V -Domeniul privat al Orașului Vicovu de
Sus, situat în zona „Prund Pușcău
-Bivolăria”, Bivolăria, conform
H.C.L.43/29.06.2020 și temeiului
legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul
instituției. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține
un exemplar din documentația de
atribuire: Serviciul Financiar-Contabil, Compartimentul
Casierie din cadrul Primăriei
Orașului Vicovu de Sus, str.Primăriei, nr.4-6, județul Suceava. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 50Lei/exemplar, ce
se achită la caserie. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.08.2020, ora 14:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 14.08.2020, ora 14:00. 4.2 .
Adresa la care trebuie depuse

publică de deschidere a ofertelor:
12.08.2020, ora 08:30, Primăria
Comunei Mahmudia, comuna
Mahmudia, str. Geolog Vasile
Bacalu, nr. 19, județul Tulcea, Sala
de ședințe. 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
Tulcea, Tulcea, str. Toamnei, nr. 15,
j u d e ț u l Tu l c e a , t e l e f o n
0240.517.845, fax 0240.511.292,
e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 17.07.2020.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoana de contact:
Primăria Orașului Vicovu de Sus,
cu sediul în Orașul Vicovu de Sus,
str. Primăriei, nr. 4-6, județul
Suceava, cod poștal 727610,
telefon 0230.413.343, fax
0230.413.343, e-mail: primariavicovudesus@yahoo.com, cod fiscal
4327073. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 7 parcele
de teren, proprietăți private ale
Orașului Vicovu de Sus, identificate astfel: 1) teren în suprafață
de 6.000mp, extravilan, identificat
potrivit Cărții Funciare nr.39370,
nr.cadastral/nr.topografic 39370,
liber de orice sarcini, având următoarele vecinătăți: N -Drum, S
-Drum, E -Drum, V -Domeniul
privat al comunei Putna, situat în
zona „Prund Pușcău -Bivolăria”,
Bivolăria; 2) teren în suprafață de
7.600mp, extravilan, identificat
potrivit Cărții Funciare nr.39366,
nr.cadastral/nr.topografic 39366,
liber de orice sarcini, având următoarele vecinătăți: N -Drum, S
-Drum, E -Nr.cadastral 39163, V
-Nr.cadastral 39106, situat în zona
„Prund Pușcău -Bivolăria”, Bivolăria; 3) teren în suprafață de
3.500mp, extravilan, identificat
potrivit Cărții Funciare nr.39107,
nr.cadastral/nr.topografic 39107,
liber de orice sarcini, având următoarele vecinătăți: N -Domeniul
privat al Orașului Vicovu de Sus,
S -Nr.cadastral 37695, E -Domeniul privat al Orașului Vicovu de
Sus, V -Drum, situat în zona
„Fucs -Bivolăria”, Bivolăria; 4)
teren în suprafață de 5.000mp,
extravilan, identificat potrivit
Cărții Funciare nr.39105, nr.
cadastral/nr.topografic 39105,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
ofertele: Primăria Orașului Vicovu
de Sus, str. Primăriei, nr. 4-6,
județul Suceava. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
17.08.2020, ora 13:00, Primăria
Orașului Vicovu de Sus, str.
Primăriei, nr. 4-6, județul Suceava,
Sala de ședințe, etaj 1. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava,
Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.
62, județul Suceava, cod poştal
720062, telefon centrală
0230.214.948, 0230.523.290, fax
0230.522.296, email: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 17.07.2020.

PIERDERI
l Pierdut legitimație serviciu pe
numele de Ruse Bogdan.
l Pierdut certificat inregistrare
ORC pentru D.C.A. Leather S.R.L.,
CUI 32629000, J22/801/2018.
l Pierdut Atestat profesional
Taxi emis pe numele Mocanu
Alexandru Robert. Il declar nul.
l Pierdut CUI și Certificat
constatator emis de ORC Timiș,
de la firma Wegabau Construct
SRL, cu sediul în Sat Pădureni,
Comuna Pădureni, nr.309, jud.
Timiș, CUI 28125012,
J35/461/2011.
l Pierdut certificat profesional
pentru conducătorii auto care
efectuează transport rutier în
regim de taxi, seria CPTX, nr.
0150721, eliberat de ARR Tulcea,
la data de 03.11.2018, pe numele
Burlacu Cătălin. Îl declar nul.
l SC Personal Construct Trading
SRL, cu sediul social în orașul
Bolintin Vale, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 24, camera nr.2, județul
Giurgiu, CUI:27548090,
J52/551/2010, declară pierdute
următoarele acte: Certificatul de
înmatriculare seria B, nr.B2458757,
emis pe data de 18.10.2010 și
eliberat la data 20.10.2010, Certificatele constatoare pentru sediu și
terți conform declaraţiei-tip model
2, nr.16387 din 07.10.2010. Le
declar nule.

