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OFERTE SERVICIU
l Anunţ: Primăria oraşului Sulina, judeţul Tulcea, cu sediul
în Sulina, str. I, nr. 180, organizează concurs de recrutare în
data de 15.06.2020, orele 1100 – proba scrisă, pentru
ocuparea uni post vacant de șofer I Psi, în cadrul Serviciului
de întreținere, reparații, deservire, salubritate, psi. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile specifice postului: - studii generale ( cu
certificat de absolvire a școlii generale) + studii profesionale,
și vechime necesară ocupării postului- 3 ani și 6 luni; - permis
de conducere categoria C; - permisul să aibă o vechime de cel
puțin 2 ani. Dosarele de concurs se vor depune în perioada
21.05.2020 – 04.06.2020 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011,
selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 05 –
09.06.2020, iar interviul se va susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Condiţiile de
participare şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate
la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Sulina www.primaria-sulina.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, la nr. de telefon: 0240543003/int.112. Primar, Ing.
Răduș Nicolae
l Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia, județ Timiș,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de
execuţie: supraveghetor de noapte -1 post. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din
anexa la HG nr.286/2011. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a ocupării funcției de supraveghetor de noapte sunt: -studii generale sau medii; -nu
necesită vechime în muncă. Concursul va consta în proba
scrisă organizată în data de -16.06.2020, ora 9.00 (probă
unică). Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din
anexa la HG nr.286/2011, Titlu I, Capitolul 1, Secțiunea a 2-a
şi se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia, din str.Tudor
Vladimirescu, nr.66, Compartimentul Resurse Umane,
telefon nr.0256.360.630.
l Primăria Comunei Mehadia, cu sediul în comuna
Mehadia, Bl.A4, judeţul Caraș Severin, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: casier,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 16.06.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 17.06.2020, ora 14.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii -diplomă bacalaureat; -cunoștințe
operare PC: Microsoft Office (Word, Excell), Internet
Explorer; -vechime minim 5 ani; -permis de conducere categoria B (cu o vechime de cel puțin doi ani); -abilități de
comunicare; -disponibilitate pentru program flexibil; -abilități
de comunicare; -activitatea desfășurată în cadrul unei instituții publice, constituie avantaj. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Mehadia. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei comunei Mehadia, telefon
0255.523.121, fax 0255.523.121, E-mail: primariamehadiacs@
yahoo.com.
l Având în vedere prevederile art.27 alin.(3) din Legea
nr.55/2020, ale Hotărârii Guvernului nr.394/2020, precum şi
ale Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
nr.24/2020, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu sediul în
Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti, suspendă
concursurile organizate pentru încadrarea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante de personal civil
contractual la Centrul de administrare stadion „Steaua”: -Șef
secţie gr.II la secţia management- 1 post; -Șef birou gr.II la
biroul marketing în secţia management- 1 post; -Muncitor
calificat II (electrician joasă tensiune)- 1 post; -Șef formaţie
muncitori gr.II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare
centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi
climatizare- 1 post; -Muncitor calificat I (instalator
apă-canal)- 1 post; -Muncitor calificat III (instalator instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze)- 1 post; -Muncitor calificat IV
(instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze)- 1 post; -Șef
formaţie muncitori gr.II la formaţia întreţinere terenuri- 1
post; -Tehnician I (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri- 1
post; -Muncitor calificat II (peisagist) la formaţia întreţinere
terenuri- 1 post; -Muncitor calificat III (peisagist) la formaţia
întreţinere terenuri- 2 posturi; -Muncitor calificat IV (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri- 1 post. Datele de contact
ale secretariatului: tel.021.413.60.07, int.143.

l Fagadar Maria, Presecan Silvestru, Girbovan Ana, Bichis
Nastasia, Presecan Melintia, Presecan Vasile, Todea
Alexandru Lui Vasile, Rus Maria, Todea Nicolae Lui Vasile,
Budai Anastasia, Crisan Vasile Lui Iacob, Maris Gheorghe,
Rettegi Anna, Chiorean Vasile, Neag Uliana, Murasan Ioan,
Simoca Maria, Todea Ilie, Danis Maria, Todea Aurel, Crisan
Maria, Rus Maria, Crisan Saveta, Crisan Dani, Pop Dochita,
Oltean Vasile, Chintovan Anna, Simoca Maria, Maritata
Muresan Ioan, Simoca Iosif, Girbovan Vasile, Vad.Presecan
Susana Nasc.Presecan, Preseca Adrian, Presecan Veronica
Nasc. Crisan, Girbovan Vasile Lui Vasile, Todea Ioan, Todea
Alexandru, sunt citati la Judecatoria Turda, in data de
05.06.2020,ora 10.30 in calitate de parati in dosar
nr.1507/328/2017.
l Bonda Vasile (Vazul) sen, Bonda Vasile (Vazul) jr, Bonda
Simion, Bonda Viktor, Farcas Peter a lui Ionas, Bonda Ioan,
Bonda Petru sunt citați pe data de 14.07.2020, la Judecătoria
Turda, în dos nr.1401/328/2014, în calitate de pârâți.
l Lakatos Ecaterina este chemată la Judecătoria Satu Mare,
în data de 28 mai 2020, orele 8.30, în calitate de pârâtă în
dosarul nr.7837/296/2018.
l Carp Lucian, cu ultimul domiciliu cunoscut în Braşov, str.
Vișinului, nr.8, bl.A3, sc.A, ap.19, este citat pentru data de
03.06.2020, ora 13.30, c30, la Judecătoria Braşov, în dosarul
22784/197/2019, având ca obiect declararea judecătorească a
morţii, în proces cu Carp loan.

DIVERSE
l Cumpăr pene de gâscă, 80Lei/kg. 0755.843.691.
l Just Insolv Sprl notifica deschiderea procedurii simplificate
a insolventei in dosarul nr. 2156/105/2020 Tribunal Prahova,
conform Incheierii din 15.05.2020 privind pe Sc General Best
Securyty Srl, cu termenele: depunere declarații creanță
29.06.2020, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
09.07.2020, întocmirea tabelului definitiv 03.08.2020, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data 14.07.2020, orele
12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Lucrări de exploatare apă geotermală în perimetrul Ghiroda”, propus a fi amplasat în comuna Ghiroda, str.
Victoria, nr.46, CF 410179, nr.top Cad.410179, jud.Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu
Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara și la adresa titularului
Comuna Ghiroda, Ghiroda, str.Victoria, nr.46, jud.Timiș, în
zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri, între orele
08.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Timiș.
l Anunț Prealabil Privind Afișarea Publică a Documentelor
Tehnice Ale Cadastrului; Denumire județ: Constanța; Denumire Uat: Cernavodă; Sectoare cadastrale: 7, 9, 10, 28, 38.
OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 9, 10, 28, 38
din UAT Cernavodă, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al
Ancpi nr.1427/2017, cu modificările și completările ulterioare. Uat cernavodă. Data de început a afișării: 27.05.2020;
Data de sfârșit a afișării: 27.07.2020; Adresa locului afișării
publice : Strada Ovidiu, Nr. 11, Orașul Cernavodă; Repere
pentru identificarea locației:INCINTA PRIMĂRIEI
ORAȘULUI Cernavodă. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei, cu
respectarea dispozițiilor legale privind obligațiile persoanelor
pe perioada stării de alertă și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informatii privind
Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023
se pot obtine pe site-ul Ancpi la adresa http:/www.ancpi.ro/
pnccf/.
l Just Insolv Sprl notifica deschiderea procedurii simplificate
a insolventei in dosarul nr. 2184/105/2020 Tribunal Prahova,
conform Incheierii din 15.05.2020 privind pe Sc Moagher
Land Srl, cu termenele: depunere declarații creanță
02.07.2020, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
13.07.2020, întocmirea tabelului definitiv 06.08.2020, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data 17.07.2020, orele
12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

CITATII

l Anunț privind lucrarea “Construcție Stație Distribuție
Carburanți și Spălătorie Auto“ pe strada Caracalului, nr.1214, Corabia, jud.Olt, privind obținere PUZ la adresa mai sus
menționată.

l Numiții Nemeș Elisabeta, Voicu Teodora, Arisanu
Gheorghe, Arisanu Aron, Benedek Elena, Buruian Iosif,
Doma Elisabeta, Doma Bela, Tamas Iosif, Otves Iboia, Repa
Elena, Urzica Aurel, Urzica Viorica, Roviaks Margit, Ungureanu Angela, Dutia Gheorghe, Bodor Iosif, Feldioreanu
Bucur sunt chemați în data de 19.06.2020, la Tribunalul
Brașov, în dosarul 2751/197/2019, sala T2, ora 9.10, în calitate
de intimați pârâți, în proces cu Schiopu Gheorghe și Laszlo
Geza, reprezentanți ai societății agricole „Albina”; obiectul
dosarului fiind: dizolvare societate.

l S.c. Bricostore Romania S.a. cu sediul social în București,
Calea Giulești, nr. 1–3, et. 2, sector 6, anunţă public solicitarea de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
„Magazin Brico Depot” din Craiova, Calea Severinului, nr.
46, jud. Dolj. Eventualele propuneri şi sugestii din partea
publicului vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str.
Petru Rareş, nr.1, jud. Dolj, tel: 0251.530.010; fax:
0251.419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, zilnic între
orele 9.00–14.00.

l Cabinetul individual de insolvenţă Agafitei (fosta Luncă)
Diana, lichidator judiciar anunta că prin Sentinta civila
nr250/04.05.2020 pronunţată de Tribunalul Timis în dosar nr.
1246/30/2020 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei impotriva debitoarei S.C. Mm Management 2010
S.r.l., Cui 16263470, RC J35/819/2004. Cererea de creanţă se va
depune în două exemplare, unul la Tribunalul Timis si un
exemplar la sediul lichidatorului judiciar, sub sancţiunea decăderii până la data de 18.06.2020. Termene limită: 29.06.2020 –
afişarea tabel preliminar; 23.07.2020 – afişarea tabel definitiv;
24.09.2020 – Termen administrativ de control; Fixează data
şedinţei adunării creditorilor la data de 03.07.2020, ora 12:00 cu
următoarea ordine de zi: 1. Alegerea comitetului creditorilor,
desemnarea preşedintelui acestuia; 2. Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneratiei acestuia ( remuneratie in
cuantum de 5.000 de lei pentru intreaga procedura a falimentului potrivit art.8 alin.3 din OPANAF nr. 1443/2019. In cazul in
care se constata ca nu exista bunuri in patrimoniul debitoarei,
remuneratia lichidatorului judiciar este suportata din fondul de
lichidare in conformitate cu dispozitiile art.39 alin.4, din Legea
85/2014); 3.Avansarea de către creditori a sumelor de bani
corespunzătoare derulării procedurii conform art. 174 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţã. Relaţii la C.I.I. Agafitei (fosta Lunca) Diana,
tel. 0745656761.
l Anunţ prealabil privind reluarea activităţii de afişare
publică a documentelor tehnice ale cadastrului având în
vedere încetarea stării de urgență. Denumire judeţ:
Constanţa. Denumire UAT: Oltina. Sectoare cadastrale: 28,
29, 42, 46. OCPI Constanţa anunţă reluarea activităţii
privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.28, 29, 42, 46, din UAT Oltina,
urmare a încetării stării de urgență, potrivit actelor adiţionale
nr.3/10.04.2020, nr.4/14.05.2020, nr.04/10.04.2020 şi
nr.5/14.05.2020, pe o perioadă de 25 de zile calendaristice,
conform pct.3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI
nr.1427/2017, cu modificările şi completările ulterioare. UAT
Oltina. Data de început a reluării afişării: 25.05.2020. Data de
sfârșit a afişării: 19.06.2020. Adresa locului afişării publice:
Comuna Oltina, Str.Lalelelor nr.26, jud.Constanţa. Repere
pentru identificarea locaţiei: Incinta Primăriei Comunei
Oltina. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei, cu respectarea dispoziţiilor legale privind obligaţiile persoanelor pe perioada stării de
alertă şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Informaţii privind Programul naţional de
cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot obţine de pe
site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Autoritatea finanțatoare, Comuna Ciocăneşti, cu sediul în
Comuna Ciocăneşti, județul Suceava, cod poștal 727120,
telefon/fax 0230.578.135, e-mail: p_ciocanesti@yahoo.com,
cod fiscal 14953600. Anunț de participare în conformitate cu
OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată și a Legii nr.350/2005
privind regimul finanțărilor nerambursabile, cu modificările
și completările ulterioare. Data limită pentru depunerea
propunerilor de proiecte este de 26.06.2020, ora 12.00. Data
de selecţie publică de proiecte şi evaluare în vederea atribuirii
contractelor de finanțări nerambursabile în anul 2020, de la
bugetul local este 29.06.2020, ora 12.00, pentru următorul
domeniu: Susţinere culte religioase recunoscute de lege -suma
totală: 70.000Lei, conform HCL nr.7/06.02.2020. Pentru a
putea participa la procedura privind atribuirea contractelor
de finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie să fie culte
religioase recunoscute conform legii. Documentația pentru
elaborarea și prezentarea propunerii de proiect și informații
suplimentare se pot obține de la Primăria Comunei Ciocăneşti, str.Principală, nr.39, județul Suceava, telefon/fax:
0230.578.135, e-mail: p_ciocanesti@yahoo.com, website:
http://www.ciocanestibucovina.eu. Anunțul de program anual
a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, nr.89 din
data de 19.05.2020.

ADUNARI GENERALE
l GRIRO S.A, Sediul social: Bucureşti, Calea Griviţei nr.
355-357, Sector 1. EUID: ROONRC.J40/240/1991,
J40/240/1991; C.U.I. RO1576509, Capitalul social subscris şi
vărsat: 38.928.847,50 RON. Convocare: În conformitate cu
prevederile art.117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 17.3.
lit.b) din Actul Constitutiv al GRIRO S.A. (denumită în
continuare şi „Societatea”), Consiliul de Administraţie al
Societăţii convoacă acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 17.06.2020 (Data de
Referinţă) pentru a participa în ziua de 23.06.2020, ora 14:00,
la sediul Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357,
Sector 1 (Sala de Consiliu, et.2 din Clădirea Administrativă
GRIRO), la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, care va avea următoarea ordine de zi: 1)Aprobarea
majorării capitalului social al Societăţii cu suma de
maximum 12.500.000 RON, de la 38.928.847,50 RON la
valoarea maximă de 51.428.847,50 RON, prin emisiunea unui
număr de maximum 5.000.000 acţiuni ordinare, cu o valoare
nominală şi de subscriere în cuantum de 2,5 RON fiecare,
prin compensarea creanţelor în RON şi/sau Euro, certe,
lichide şi exigibile ale acţionarilor asupra Societăţii, precum şi
prin aporturi noi în numerar ale acţionarilor, cu următorul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
grafic de efectuare a vărsămintelor pentru aporturile în
numerar: (i) 30% la data subscrierii acţiunilor, (ii) 30% până
la data de 15.09.2020 şi (iii) 40% până la data de 15.12.2020.
Acţionarii Societăţii îşi vor putea exercita drepturile de
preferinţă în interiorul termenului de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
respectiv aceştia vor avea dreptul să subscrie un număr de
acţiuni proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă
la data de referinţă. Subscrierile vor avea loc la valoarea
nominală de 2,5 RON pentru fiecare acţiune subscrisă, fără
prima de emisiune. Numărul de drepturi de preferinţă ce este
acordat fiecărui acţionar va fi proporţional cu numărul de
acţiuni emise de Societate deţinut la Data de Referinţă. Rata
de subscriere va fi de 0,321098. Numărul efectiv de acţiuni
care pot fi subscrise de fiecare acţionar se determină prin
înmulţirea Ratei de subscriere cu numărul de acţiuni deţinute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg,
se rotunjeşte în jos până la cel mai apropiat număr întreg de
rezultat. După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinţă ale acţionarilor la subscriere, toate acţiunile
nesubscrise vor fi anulate. 2)Împuternicirea Consiliului de
Administraţie al Societăţii în temeiul prevederilor art.114 din
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru ca după expirarea perioadei
de subscriere şi de majorare, conform punctului 1 de mai sus,
să decidă majorarea capitalului social al Societăţii, cu
valoarea efectiv subscrisă şi vărsată de către acţionari,
anularea acţiunilor rămase nesubscrise şi actualizarea Actului
Constitutiv al Societăţii cu privire la capitalul social, numărul
de acţiuni şi structura acţionariatului Societăţii. 3)Aprobarea
modificării prevederilor art. 23.1. din Actului Constitutiv al
Societăţii, după cum urmează: Clauza Act Constitutiv: 23.1.
Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de câte ori este
necesar, la sediul Societăţii sau în orice alt loc indicat în
convocare. Consiliul de Administraţie este necesar să se
întrunească cel puţin o dată la 3 luni la sediul Societăţii.
Reunirea Consiliului de Administraţie se face la convocarea
Preşedintelui sau Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie. Clauza modificată Act Constitutiv: 23.1. Consiliul de
Administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar, la
sediul Societăţii sau în orice alt loc indicat în convocare ori
prin mijloace electronice. Consiliul de Administraţie se
întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. Preşedintele convoacă
Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează
asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire
la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea.
Preşedintele Consiliului poate hotărî desfăşurarea şedinţei şi
transmiterea votului prin mijloace electronice, conform
procedurii stabilite prin Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului de Administraţie. 4)Aprobarea
modificării prevederilor art. 23.6. din Actului Constitutiv al
Societăţii, după cum urmează: Clauza Act Constitutiv: 23.6.
Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administraţie
este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din
numărul administratorilor. Clauza modificată Act Constitutiv: 23.6.Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de
Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul administratorilor. 5)Aprobarea împuternicirii unei
persoane din partea acţionarilor pentru semnarea Actului
Constitutiv actualizat al Societăţii. 6)Aprobarea împuternicirii unei persoane care va îndeplini formalităţile de publicare
şi înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor. În cazul în care la data menţionată mai sus nu
se întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenţă
prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se
fixează în temeiul art.118 din Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii, cea de-a doua
Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii,
pentru data de 24.06.2020, ora 14:00, în acelaşi loc, cu aceeaşi
dată de referinţă şi având aceeaşi ordine de zi ca prima
adunare. Începând cu data de 16.06.2020, convocatorul,
documentele şi materialele informative referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri,
pot fi consultate şi/sau procurate de către acţionarii Societăţii,
în zilele lucrătoare, între orele 08.00 6.00 la/ de la sediul
Societăţii. La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de
Referinţă, respectiv, 17.06.2020, în mod direct sau reprezentaţi de către alte persoane, pe bază de procură specială, în
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii.
Formularul de procură specială se poate obţine începând cu
data de 16.06.2020 şi care completat şi semnat se poate
depune în original până pe data de 22.06.2020, ora 14:00, la
sediul Societăţii din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357,
Sector 1. Consiliul de Administraţie al Griro S.a. Efraim
Naimer Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Griro
S.a.

ATRIBUIRI CONTRACTE
DE INCHIRIERE
l U.A.T. Comuna Probota, comuna Probota, județul Iași,
CUI 4540364, telefon 0232/297572, email: primariaprobota@
yahoo.com; Criteriile de atribuire a contractului de închiriere
sunt: -Cel mai mare nivel al chiriei- 40%; -Capacitatea economico-financiară a ofertanților- 20%; -Protecția mediului
înconjurător- 20%; -Condiții specifice impuse de natura
bunului închiriat- 20%. Numărul ofertelor primite și al celor
declarate valabile: câte 2(două) pentru fiecare lot. Ofertele
declarate câștigătoare: LOT nr.1- Baciu Ion, sat Probota,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
comuna Probota, județul Iași, nivel chirie: 110 lei/an; LOT
nr.2- Buleandră Paraschiva, sat Probota, comuna Probota,
județul Iași, nivel chirie 110 lei/an; LOT nr.3- Ghioc Petru, sat
Bălteni, comuna Probota, județul Iași, nivel chirie 110 lei/an;
LOT nr.4- Pătrașcu Daniel Mihai, sat Probota, comuna
Probota, județul Iași, nivel chirie 110 lei/an; LOT nr.5- Ghioc
Ionel, sat Bălteni, comuna Probota, județul Iași, nivel chirie
110 lei/an; LOT nr.6- Zvorișteanu Paul, sat Bălteni, comuna
Probota, județul Iași, nivel chirie 110 lei/an; LOT nr.7- Mihai
Marcel Ionel- sat Perieni, comuna Probota, județul Iași, nivel
chirie 115 lei/an; LOT nr.8- Antoniu Maria- sat Probota,
comuna Probota, județul Iași, nivel chirie 110 lei/an; Lot nr.9–
Roșioru Virgil- sat Probota, Comuna Probota județul Iași,
nivel chirie 110 lei/ an; Lot nr.10- Nistor Florin Cătălin, Sat
Probota, Comuna Probota, județul Iași, nivel chirie 110 lei/an.
Durata fiecărui contract: 49 ani; Litigiile se soluționează de
Tribunalul Iași, Strada Elena Doamna, nr.1A. Dată informare ofertanți privind decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 18.05.2020.
l U.A.T. Comuna Probota, comuna Probota, județul Iași,
CUI 4540364, telefon 0232/297572, email: primariaprobota@
yahoo.com; Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României- 23.04.2020; Criteriile de atribuire a
contractului de închiriere sunt: -Cel mai mare nivel al chiriei40%; -Capacitatea economico-financiară a ofertanților- 20%;
-Protecția mediului înconjurător- 20%; -Condiții specifice
impuse de natura bunului închiriat- 20%. Numărul ofertelor
primite și al celor declarate valabile: câte 2(două) pentru
fiecare lot. Ofertele declarate câștigătoare: LOT nr.1- Plumbu
Lăcrămioara Elena, sat Probota, comuna Probota, județul
Iași, nivel chirie:110 lei/an; LOT nr.2- Huțu Mihai Alexandru,
sat Probota, comuna Probota, județul Iași, nivel chirie 110 lei/
an; LOT nr.3- Panainte Ionuț Viorel, sat Probota, comuna
Probota, județul Iași, nivel chirie 110 lei/an; LOT nr.4- Nica
Maria, sat Probota, comuna Probota, județul Iași, nivel chirie
115 lei/an; LOT nr.5- Răileanu Ionuț, sat Bălteni, comuna
Probota, județul Iași, nivel chirie 110 lei/an; LOT nr.6- Grădinaru Mihai, sat Probota, comuna Probota, județul Iași, nivel
chirie 110 lei/an. Durata fiecărui contract: 49 ani; Litigiile se
soluționează de Tribunalul Iași, Strada Elena Doamna,
nr.1A. Dată informare ofertanți privind decizia de stabilire a
ofertei câștigătoare:18.05.2020.

LICITATII
l Comuna Şintereag concesionează prin licitaţie publică
teren în suprafață de 14ha destinat păşunatului pentru
speciile: bovine, ovine, caprine, situat în extravilanul localităţii Cociu, com.Şintereag, jud.Bistriţa-Năsăud, înscrisă în
domeniul public al comunei Şintereag. Caietul de sarcini se
ridică de la sediul Primăriei comunei Şintereag, contra sumei
de 50Lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
03.06.2020, ora: 15.00. Data limită pentru depunere oferte:
10.06.2020, ora 10.00. Data şi locul la care se va desfășura
licitația publică: 10.06.2020, ora 12.00, sala de şedinţe a
Primăriei comunei Şintereag. Informații suplimentare la tel.:
0263.351.026.
l U.A.T. Comuna Cândești , județul Neamț ,cu sediul în
comuna Cândești, tel./fax 0233294905, cod fiscal 2613150,
e-mail primaria@candesti.ro, organizează în data de
26.06.2020 ora 10.00 licitație publică, conform OUG 57/2019
și a HCL nr.21/30.04.2020 pentru închirierea unui spațiu și a
unui teren, bunuri aflate în proprietatea publică a Comunei
Cândești, după cum urmează: -Spațiul în suprafață de 24,09
m.p. este situat în incinta Dispensarului medical Cândești și
este destinat amplasării unei stații de emisie Gpon; -Terenul
în suprafață de 18,19mp. aferent Dispensarului medical
Cândești, având destinația amplasare antene recepție semnal
satelit. Documentația de atribuire se poate obtine de la sediul
Primăriei Cândești, contra sumei de 50 lei, bani care se vor
achita la acsieria unității. -Data limită solicitare clarificări
este 17.06.2020, ora 16.00. -Data limită pentru depunerea
ofertelor este 24.06.2020 ora 16.00. -Ofertele se depun într-un
singur exemplar la secretariatul Primăriei Cândești. Relații
suplimentare la tel.: 0233-294905.
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: Comuna Bozieni, cu sediul în str.Principală, nr.77,
Comuna Bozieni, judeţul Neamț, telefon/fax 0233.764.005,
email: primariacomunabozieni@yahoo.com, cod fiscal
2613644. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: suprafață totală de 155.12
hectare de pășune, conform caietului de sarcini, aflate în
domeniul public al Comunei Bozieni, conform HCL nr.28 din
30.04.2020 și temei legal: OUG nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Primăriei Comunei Bozieni,
strada Principală, nr.77, județul Neamț. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 100Lei/exemplar, se achită numear la casieria
Primăriei Comunei Bozieni. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.06.2020, ora 13.00. 4.Informații privind

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 11.06.2020,
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Bozieni, Compartimentul Secretariat,
strada Principală, nr.77, județul Neamț. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior
și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 11.06.2020, ora 13.00,
Primăria Comunei Bozieni, strada Principală, nr.77, județul
Neamț. 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 Neamț,
Strada B-dul Decebal, nr.5, Piatra Neamț, județul Neamț,
telefon/fax 0233.219.493, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 20.05.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Parincea, strada Primăriei, sat Parincea, județul
Bacău, cod poștal: 607400, telefon 0234.226.530, fax
0234.226.524, e-mail: primaria.parincea@yahoo.com, cod
fiscal 4352905. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren în suprafaţă de 1.000mp,
aparţinând domeniului privat al Comunei Parincea, identificat prin CF 60841, amplasat în Sat Parincea, Comuna
Parincea, judeţul Bacău, în vederea realizării investiției: stație
Peco, conform HCL nr.21/12.05.2020 și 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, transmisă
cu cel puțin 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, de la sediul Comunei Parincea. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Parincea, str.Primăriei, sat
Parincea, județul Bacău, zilnic, între orele 08.00-16.00.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire de 50Lei în
numerar la caseria instituției sau în contul concedentului:
RO14TREZ0615006XXX000195, deschis la Trezoreria
Bacău. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
12.06.2020, ora 13.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 15.06.2020, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Comunei
Parincea, strada Primăriei, Sat Parincea, județul Bacău.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar original și un exemplar în copie. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 17.06.2020, ora 14.00, la sediul Comunei Parincea,
Sat Parincea, strada Primăriei, județul Bacău. 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 Tribunalul Bacău -Secţia a II-a Civilă de
Contencios Administrativ şi Fiscal, Str.Ștefan cel Mare, nr.4,
Bacău, județul Bacău, cod poștal 600356, telefon
0234.514.419, 0234.525.221, fax 0234.525.211, e-mail: simona.
ardeleanu@just.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la
data comunicării rezultatului licitației, cu condiția obligatorie
de notificare în acest termen a Comunei Parincea. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 20.05.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Oraşul Târgu Frumos, Strada Cuza Vodă, nr.67, județul Iaşi,
telefon 0232.710.906, fax 0232.710.330, e-mail: secretariat@
primariatgfrumos.ro, cod fiscal 4541068. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: -teren
în str.Lunca Bahlueţ, nr.4A, în suprafață de 800mp, înscris în
Cartea Funciară nr.63052, nr.cadastral 63052, Anexa 1,
amplasat în Oraş Târgu Frumos, județul Iaşi, bun proprietate
privată a Orașului Târgu Frumos, conform HCL
36/26.03.2020 și temeiului legal: OUG 57/03.07.2019; -teren
în str.22 Decembrie 1989, nr.64H, în suprafață de 479mp,
înscris în Cartea Funciară, nr.63042, nr.cadastral 63042,
Anexa 1, amplasat în Oraş Târgu Frumos, județul Iaşi, bun
proprietate privată a Oraşului Târgu Frumos, conform HCL
35/26.03.2020 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, direct de la
sediul Primăriei Oraşului Târgu Frumos. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimenul Administrarea
Patrimoniului din cadrul Primăriei Oraşului Târgu Frumos,
Strada Cuza Vodă, nr.67, județul Iaşi. 3.3.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 10Lei, la casieria Primăriei Oraşului Târgu
Frumos. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
10.06.2020, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 15.06.2020, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi
depusă la Registratura Primăriei Oraşului Târgu Frumos,
Strada Cuza Vodă, nr.67, județul Iaşi. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 16.06.2020, ora 10.00, la
sediul Primăriei Oraşului Târgu Frumos, Strada Cuza Vodă,
nr.67, județul Iaşi. 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 a
II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Iaşi, str.Elena Doamna, nr.1A, Iași, județul Iaşi, telefon
0332.403.647, fax 0332.435.700, e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 20.05.2020.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Oraşul Târgu Frumos, Strada Cuza Vodă, nr.67, Oraș Târgu
Frumos, județul Iaşi, telefon 0232.710.906, fax 0232.710.330,
e-mail: secretariat@primariatgfrumos.ro, cod fiscal 4541068.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în str.Petru Rareş, nr.82C, în suprafață de
1.060mp, înscris în Cartea Funciară nr.61469, nr.cadastral
61469, Anexa 1, amplasat în Oraş Târgu Frumos, județul
Iaşi, bun proprietate publică a Oraşului Târgu Frumos,
conform HCL 33/26.03.2020 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, direct de la sediul Primăriei Oraşului Târgu
Frumos. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimenul
Administrarea Patrimoniului din cadrul Primăriei Oraşului
Târgu Frumos, Strada Cuza Vodă, nr.67, județul Iaşi.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire de 10Lei la casieria Primăriei Oraşului Târgu Frumos. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 10.06.2020, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 15.06.2020, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei
Oraşului Târgu Frumos, Strada Cuza Vodă, nr.67, județul
Iaşi. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
16.06.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Târgu
Frumos, Strada Cuza Vodă, nr.67, județul Iaşi. 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 a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi fiscal a Tribunalului Iaşi, str.Elena Doamna,
nr.1A, Iași, județul Iaşi, telefon 0332.403.647, fax
0332.435.700, e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 20.05.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement, strada
Codrului, nr.16, Botoșani, județul Botoșani, telefon/fax
0331.710.613, 0331.710.614, e-mail: secretariat@dspsabotosani.ro, cod fiscal RO25973921. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 17 spații
cu suprafața totală de 1.125,38mp, conform caietului de
sarcini, sub Tribuna Stadionului Municipal din Municipiul
Botoșani, aparținând domeniului public al Municipiului
Botoșani, conform HCL 112/30.04.2020 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, prin intermediul Servicului Financiar Contabilitate.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Financiar
Contabilitate, str.Codrului, nr.16, Botoșani, județul Botoșani.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 100Lei/exemplar, ce
se achită numerar la casieria Direcției Servicii Publice, Sport
și Agrement Botoșani. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 03.06.2020, ora 16.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 11.06.2020,
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Serviciul
Financiar Contabilitate, str.Codrului, nr.16, Botoșani, județul
Botoșani. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
12.06.2020, ora 10.00, Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă”, str.
Mihai Eminescu, nr.15, Botoșani, județul Botoșani. 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 Botoșani, Strada Maxim Gorki,
nr.8, Botoșani, județul Botoșani, telefon 0231.511.739, fax
0231.531.832, e-mail: tr-botosani@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 20.05.2020.
l „Primăria oraşului Cernavodă, str.Ovidiu nr. 11, jud.
Constanţa, telefon/fax 0241487121, 0241239578, primaria@
cernavoda.ro, organizează în data de 12.06.2020, ora 1000,
licitaţie publică pentru vânzarea terenurilor: 1. teren în str.
Gării, F.N., Lot A, în suprafaţă de 550 mp, identificat cu
nr.cadastral 103344; 2. teren în Drum de Centura, Lot 10, în
suprafaţă de 599 mp, identificat cu nr.cadastral 103914; 3.
teren în Drum de Centura, Lot 19, în suprafaţă de 571 mp,
identificat cu nr.cadastral 103950; 4. teren în Drum de
Centura, Lot 20, în suprafaţă de 630 mp, identificat cu
nr.cadastral 103993; 5. teren în str. Unirii, lângă bloc M7,
apt.3 lot2, în suprafaţă de 14 mp, identificat cu nr.cadastral
102538; 6. teren în str. Crinului nr.3, lângă apt.2, în suprafaţă
de 141mp, identificat cu nr.cadastral 103251; 7. teren în str.
Salciei, FN, lângă S.C.Argos S.A., în suprafaţă de 707 mp,
identificat cu nr.cadastral 103808; 8. teren în str.I.D.
Chirescu, Lot1, în suprafaţă de 103 mp, identificat cu nr.cadastral 104145; 9. teren în str. I.D. Chirescu, Lot2, în suprafaţă de 105 mp, identificat cu nr.cadastral 104135; 10. teren
în str. I.D. Chirescu, Lot3, în suprafaţă de 103 mp, identificat
cu nr.cadastral 104130; 11. teren în str. I.D. Chirescu, Lot4,
în suprafaţă de 100 mp, identificat cu nr.cadastral 104138;
12.teren în str. I.D. Chirescu, Lot5, în suprafaţă de 97 mp,
identificat cu nr.cadastral 104134; 13. teren în
str.I.D.Chirescu, Lot7, în suprafaţă de 89 mp, identificat cu
nr.cadastral 104153; 14. teren în str. I.D. Chirescu, Lot9, în

suprafaţă de 31 mp, identificat cu nr.cadastral 104142; 15.
teren în str. I.D. Chirescu, Lot11, în suprafaţă de 35 mp,
identificat cu nr.cadastral 104119; 16. teren în str. I.D.Chirescu, Lot12, în suprafaţă de 26 mp, identificat cu nr.cadastral 104097; 17. teren în str. I.D. Chirescu, Lot13, în
suprafaţă de 29 mp, identificat cu nr.cadastral 104141; 18.
teren în str. I.D. Chirescu, Lot15, în suprafaţă de 32 mp,
identificat cu nr.cadastral 104144; 19. teren în str. I.D.
Chirescu, Lot16, în suprafaţă de 35 mp, identificat cu nr.cadastral 104139; 20. teren în str. I.D. Chirescu, Lot17, în
suprafaţă de 56 mp, identificat cu nr.cadastral 104147; 21.
teren în str. Independentei, nr.1B, în suprafaţă de 300 mp,
identificat cu nr.cadastral 101686. persoanele interesate pot
solicita caietul de sarcini în sumă de 50 lei la Serviciul Patrimoniu şi Cadastru din cadrul Primăriei, începând cu data de
22.05.2020. Data limita pentru solicitarea clarificărilor este
29.05.2020. Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de
Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de
11.06.2020, ora 1500. Plicurile cu oferte se vor deschide în
data de 12.06.2020, ora 1000, în sala 10 din cadrul Primăriei
Cernavodă. Persoana de contact – Cioară Mirela.
l “Primaria orasului Cernavoda, str.Ovidiu nr.11, jud.
Constanta, telefon/fax 0241487121, 0241239578, primaria@
cernavoda.ro, organizează licitaţie publică în data de
11.06.2020, ora 10,00, pentru închirierea terenului, conform
HCL nr. 278/28.11.2019 dupa cum urmeaza: Teren situat în
Str.I.D.Chirescu, F.N., Lot B, în suprafaţă de 558 mp, având
destinația conform H.C.L. nr.278/28.11.2019 , cu obiect de
activitate prestări servicii de mică industrie și sedii administrative și preţul de pornire de 1,86 lei/mp/luna, conform
Anexei la HCL nr.35/28.02.2019. Caietul de sarcini se ridică
de la sediul Primăriei Cernavodă, Serviciul Patrimoniu și
Cadastru, contra cost (10 lei), începând cu data de 22.05.2020
până la data de 05.06.2020, ora 15.00. Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din
cadrul Primăriei, este de 11.06.2020, ora 900. Plicurile cu
oferte se vor deschide în data de 11.06.2020, ora 1000, în sala
10 din cadrul Primăriei Cernavodă. Persoana de contact –
Cioară Mirela.
l Primăria oraşului Pătârlagele, cu sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul Buzău, cod fiscal 4055866, telefon
0238/550001,e-mail: primaria.patarlagele@yahoo.com,
organizează în data de 11.06.2020, licitaţie pentru închirierea
imobilului în suprafaţă de 12 m.p. situat în oraşul Pătârlagele, str. N. Bălcescu, nr. 81A. Date şi informaţii suplimentare
puteţi obţine la nr. de telefon 0238/550.001 sau la sediul
primăriei, Serviciul de Urbanism şi Achiziţii Publice.
l Sc Petroutilaj Sa, societate aflata in faliment, prin lichidator
judiciar Just Insolv Sprl, anunta vanzarea la licitatie publica a
terenului intravilan in suprafata de 1781 mp, situat in com.
Brebu, T30, P A1703, jud. Prahova, inscris in Cartea funciara
nr. 22939 a com. Poiana Campina, la pretul total de 26.700 lei
fara Tva. Terenul nu este construibil , accesul la proprietate se
face pe un drum de servitute de trecere lat de 3 ml si lung de
aproximativ 78 ml. Daca cumparatorul este o societate platitoare de TVA, va opera taxarea inversa, iar pretul nu va fi
purtator de Tva. Licitatia publica are loc in baza hotararilor
Adunarilor Creditorilor din data de 19.12.2016 si 27.07.2017 si
a regulamentului de participare la licitatie. Pretul este redus la
50% fata de cel mentionat in Raportul de evaluare. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data de: 03.06.2020, 10.06.2020,
17.06.2020, 24.06.2020, 01.07.2020, 08.07.2020, 15.07.2020,
22.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la la sediul lichidatorului
judiciar cat si la telefon 0344104525.
l Sc Bomas Distributions Srl prin lichidator, anunta
vanzarea la licitatie publica a bunurilor aflate in patrimoniul
societatii, respectiv magazine tip termopan, pretul de pornire
al licitatiei fiind redus cu 50% din cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de: 02.06.2020,
04.06.2020, 09.06.2020, 11.06.2020, 16.06.2020, 18.06.2020,
23.06.2020, 25.06.2020 30.06.2020, 01.07.2020, orele 12.00, la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12,
Bl.33S1, Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Conditiile de participare
si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l Sc Niral Nk Srl, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul
societatii, si anume: C1 – Locuinta (magazin), amplasata in
localitatea Filipestii de Padure, str. Principala, nr. 448, jud.
Prahova, Cf nr. 21125 –C4 Filipestii de Padure, cu o valoare
in cuantum de 57.850 lei fara TVA (terenul pe care se afla
amplasata constructia nu este proprietatea societatii) si
Semiremorca Krone SDP 27 PH 10 KSG, cu o valoare in
cuantum de 2.125 lei fara Tva. Licitatia publica are loc in
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 05.08.2019 si a
regulamentului de participare la licitatie. Pretul de pornire al
licitatiei pentru bunuri este redus la 50% fata de cel stabilit in
rapoartele de evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de:
02.06.2020, 04.06.2020, 09.06.2020, 11.06.2020, 16.06.2020,
18.06.2020, 23.06.2020, 25.06.2020 30.06.2020, 01.07.2020,
orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B Et.7. Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l Sc Auto Ro Srl, societate aflata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie a urmatorului bun imobil
aflat in patrimoniul debitoarei: Teren intravilan in suprafata
de 965 mp, situat in orasul Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71
compus din mai multe parcele cu suprafete variind intre
aprox.190 mp si 400 mp inscrise in mai multe Carti funciare
se vinde la pretul de 15.900 lei (fara Tva). Pretul de pornire
al licitatiei este redus cu 50 % din cel stabilit in raportul de
evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si in
conformitate cu Adunarea Creditorilor din 08.05.2018.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 27.05.2020,
03.06.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, 24.06.2020 orele 13.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Caietul de sarcini in valoare de
3.000 lei fara TVA se achizitioneaza de la sediul lichidatorului judiciar, telefon: 0344104525.
l Sc Codacons Srl, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a bunului imobil aflat in patrimoniul

debitoarei: teren intravilan situat in Breaza, Cartier Frasinet
FN, jud Prahova, in suprafata de 2791 mp, la pretul de
45.180 lei fara Tva, pretul fiind redus cu 10% fata de cel din
raportul de reevaluare. Licitatia are loc in baza hotararilor
Adunarii Creditorilor din data de 10.08.2016 si 27.01.2020, ce
a incuviintat raportul de evaluare si regulamentul de participare la licitatie. Licitaţia va avea loc pe data de 27.05.2020,
10.06.2020, 24.06.2020, 08.07.2020, 22.07.2020, 05.08.2020,
19.08.2020, 02.09.2020, 16.09.2019, 30.09.2020, orele 12.30 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul
lichidatorului judiciar si este in cuantum de 2.000 lei + TVA.
Relaţii suplimentare 0344104525.
l Sc Lili’s Green Hotels Ploiesti Srl, prin lichidator judiciar
Just Insolv Sprl, anunta vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile aflate in patrimoniul debitoarei: calculator Pentium – 85 lei, , expresor – 175 lei, lada frigorifica
Zanussi – 190 lei, masina spalat Whirlpool – 85 lei, vitrina
profesionala – 300 lei, masina spalat si uscat rufe – 85 lei,
aspirator I.nte – 30 lei, casa marcat Datecs, 4 buc la pretul de
55 lei/buc, combina frigorifica Bosch 310 L – 90 lei, dulap – 30
lei, fier calcat si masa Whirlpool – 30 lei, frigider – 9 buc, la
pretul de 105 lei buc, masina spalat Gorenje – 95 lei, mese mici
– 24 buc, 10 lei/buc, mese mari – 11 buc, la pretul de 90 lei/buc,
minibar Samsung – 16 buc, la pretul de 70 lei/buc, scaune – 4
buc. la pretul de 45 lei buc., televizoare – 25 buc, la pretul de 50
lei/buc, uscator par Valera – 42,5 lei, uscator rufe – 135 lei,
uscator rufe Whirlpool-135 lei, cafetiera Philips – 22,5 lei,
televizor Funai – 140 lei, Sony mp3 – 85 lei, uscator maini Ino
Elise – 180 lei, uscator maini Valera – 60 lei, vitrina vin
Klisman – 675 lei. La preturile de mai sus se adauga TVA.
Licitatiile publice au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor
din 01.09.2019. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 50%
din cel stabilit in raportul de evaluare. Sedintele de licitatie vor
avea loc pe data de: 02.06.2020, 04.06.2020, 09.06.2020,
11.06.2020, 16.06.2020, 18.06.2020, 23.06.2020, 25.06.2020
30.06.2020, 01.07.2020, orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7,
cab.7B. Relatii suplimentare la telefon 0344104525.
l Sc Lili’s Green Hotels Ploiesti Srl, prin lichidator judiciar
Just Insolv Sprl, anunta vanzarea la licitatie publica a
Complexului Restaurant cu spatii de cazare Pensiune
„Hanul Gazarilor” situat in Ploiesti, str. M.Bravu, nr. 45, jud.
Prahova, (zona Stadion Petrolul, la circa 600 m distanta de
Palatul Administrativ, de Tribunalul si Parchetul PH) inscris
in CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, finalizat in 2003, compus
din teren in suprafata de 720 mp in acte, respectiv 719 mp
masurata si constructii: C1 – Hotel + restaurant (Subsol –
Crama, o bucatarie, 3 vestiare cu wc-uri, magazie, camera
frigorifica si doua holuri, Parter: restaurant, bar, receptie,
bucatarie, terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 single, fiecare cu
gr. sanitar, debara, hol si casa scarii, etaj 2: 7 camere duble si
1 single fiecare cu grup sanitar, casa scarii, hol, culoar, etaj 3:
5 camere duble si o camera single, spalatorie, camera
centralei termice, 2 holuri, casa scarii, C2 – Anexa + beci, la
pretul de 250.000 euro (la care se adauga TVA dupa caz), ce
se va achita in lei la cursul euro de la data efectuarii platii.
Daca cumparatorul este o persoana inregistrata in scopuri de
TVA, se va aplica taxarea inversa si pretul nu va fi purtator
de TVA. Pensiunea dispune de 22 de camere de cazare,
restaurantul de aprox. 60 locuri, crama de aprox. 80 de
locuri, teresa de aprox. 44 locuri, iar in curte este amenajat
loc pentru fumat, foisor cu masa si scaune si un gratar.
Imobilul este racordat la toate utilitatile avand instalatii de
apa, instalatie electrica, instalatie de incalzire – centrala
termica proprie pe gaz, retea canalizare. Licitatiile publice
pentru imobilul Hanul Gazarilor au loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 30.09.2019 si a Caietului de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Sedintele de licitatie vor
avea loc pe data de: 03.06.2020, 10.06.2020, 17.06.2020,
24.06.2020, 01.07.2020, 08.07.2020, 15.07.2020, 22.07.2020,
29.07.2020 si 05.08.2020 orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7,
cab.7B. Relatii suplimentare se obtin de la lichidatorul judiciar la telefon 0344104525 si din caietul de sarcini ce se poate
procura de la sediul acestuia la pretul de 5.000 lei fara Tva.
l Sc Atol Prod Construct Srl societate aflata in faliment prin
lichidator judiciar anunta vanzarea la licitatie publica a
bunurilor mobile, astfel cum sunt prezentate in raportul de
evaluare a bunurilor mobile, pretul fiind redus cu 25% fata
de cel din raportul de evaluare: autoutilitara Opel Combo la
pretul de 5.807,25 lei + TVA; autoutilitara Mercedes Vito la
pretul de 5.663,25 lei + TVA; chiosc PVC – 2 buc la pretul de
1.275,75 lei + TVA/bucata.Licitatia publica are loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din 06.02.2020 si a regulamentului de participare la licitatie pentru bunurile mobile.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 02.06.2020,
04.06.2020, 09.06.2020, 11.06.2020, 16.06.2020, 18.06.2020,
23.06.2020, 25.06.2020 30.06.2020, 01.07.2020, orele 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Pentru participarea la licitatie se
va achita o taxa de 10% din valoarea bunului mobil licitat.
Relatii suplimentare la telefon 0344104525.
l 1. Informaţii generale privind locatorul :Unitatea Administrativ Teritorială Deleni , cu sediul în sat Deleni com.
Deleni, str. Principală nr. 1217 B, jud. Iaşi cod fiscal 4541203
, loc.Deleni , telefon / fax 0232732070/0232722043 , persoana
de contact: Niţă Elena , tel. / fax:0730708454 / 0232732043. 2.
Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren în suprafaţă de 16,7052 ha islaz , împărțit în 4(
patru) loturi , destinat pășunării animalelor din comuna
Deleni . 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini; 3.1 Documentaţia de atribuire
se poate achiziţiona de la sediul Primăriei Deleni printr-o
solicitare scrisă sau verbală; 3.2 Documentaţia de atribuire se
poate obține de la compartimentul achiziţii publice din
cadrul Primăriei com. Deleni, str. Principala nr. 1217 B; 3.3
Documentaţia de atribuire este gratuită. 3.4 Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 03.06.2020 ora 16.00. 4 Data
limită de depunere a ofertelor: 11.06.2020, ora 09.00; 4.1
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei
Deleni, sat Deleni , jud.Iaşi; 4.2 Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:un singur exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de

deschidere a ofertelor: : 12.06.2020 ora 10.00, la sediul Primăriei com.Deleni, jud. Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax si/sau adresa de email a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Iaşi str.Atanasie
Panu nr.25 telefon 0232 / 260600 , fax:0232 / 260411; e-mail
tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţíe
în vederea publicării: 19.05.2020
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural, cu
sediul în Piața Emanuil Gojdu, nr.39-41, Municipiul Oradea,
județul Bihor, telefon 0730.018.046, e-mail: office@muzeulmoo.ro, daniela.porcar@muzeulmoo.ro, cod fiscal
RO3917892. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: 2 spații cu altă destinație decât acea de locuință, situate în Cetatea Oradea, în
suprafață de 260,15mp (spațiu corp L), respectiv 261,20mp
(spațiu corp J), conform caietului de sarcini, administrate de
către Muzeul Orașului Oradea- Complex Cultural și aparținând domeniul public al Primăriei Oradea, HCL nr.320 din
27.04.2020 și OUG nr.57 din 03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, direct de la sediul instituției, sau se poate
consulta site-ul www.muzeulmoo.ro, secțiunea -licitații.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Casieria Muzeului
Orașului Oradea -Complex Cultural, Piața Emanuil Gojdu,
nr.39-41, Cetatea Oradea, corp A, parter, Oradea, județul
Bihor. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.06.2020,
ora 09.00. 4.Informații privind ofertele: Muzeul Orașului
Oradea -Complex Cultural, Piața Emanuil Gojdu, nr.39-41,
corp A, parter, Casierie, Municipiul Oradea, județul Bihor.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 23.06.2020, ora
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Muzeul
Orașului Oradea -Complex Cultural, Piața Emanuil Gojdu,
nr.39-41, corp A, parter, Casierie, Municipiul Oradea, județul
Bihor. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat format A4. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 24.06.2020, ora
09.00, Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural, Piața
Emanuil Gojdu, nr.39-41, Cetatea Oradea, corp A, parter,
Oradea, județul Bihor. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, Parcul Traian, nr.10, Oradea, județul Bihor, cod poștal
410033, telefon 0259.414.896, fax 0359.432.750, e-mail:
tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.05.2020.
l Spitalul Clinic Cf Craiova organizează procedura de licitație publică deschisă pentru: închirierea Dispensarului
Medical Stația CF Tg.Jiu, situat în Stația Cf Tg.Jiu, în
vederea realizării de activități medicale, sedii de birouri,
alimentație publică, magazine generale, magazine nealimentare etc. Caietul de sarcini se achiziționează zilnic de luni
până vineri inclusiv, între orele 9.00-14.00, de la secretariatul
Spitalului Clinic Cf Craiova, achitând contravaloarea sumei
de 100Lei. Ofertele se vor depune la sediul Spitalului Clinic
Cf Craiova, bd.Știrbei Vodă, nr.6, etaj 6 -Secretariat sau la
adresa de email: spitalulccfrcraiova@yahoo.com, până la
data de 27.05.2020, ora 10.00 și se vor deschide la ora 11.00,
în aceeași dată. Informații suplimentare la tel.0251.532.436 și
0735.158.062.

PIERDERI
l SC Spis Design SRL, CUI:RO34607202, cu sediul în
Brașov, C. Făgărașului 59, declară pierdut Certificat de
Înregistrare Seria B, nr.3818403. Se declară nul.
l Declar pierdut și nul Carnet de student cu titular: Bunda
Denisa Miruna, eliberat de Facultatea de Drept din cadrul
Uvt.
l Sc Transserv Agro Srl, declara pierduta autorizatia Turcia
Terta seria 624043. Se declara nula.
l Societatea Space Cleaning Srl, J6/167/2019, Cui-40452501,
reprezentat prin Tamas Calin-Stefan, declar pierdute: Certificat de înregistrare: B3808227, emis pe data de 21.01.2019,
certificat constatator nr.35777 din 29.08.2019 emis pentru
sediul social, certificat constatator activitati autorizate la
terti nr.2795 din 16.01.2019. Declar Nule.
l Sc Cs Eolica Srl, pierdut Cui:26755682, seria B,
nr.3667397/04.05.2018 si Certificate Constatatoare nr.17199
din 06.04.2010 și nr.37067 din 02.05.2018. Le declar nule.
l Pierdut certificat inregistrare fiscala al SC Bellgas
Company SRL. Il declar nul.
l Declar pierdut cardul nr. 4000-110-027-708 emis de
Uniunea Naţională a Barourilor din România Baroul Bucureşti, pe numele Bogoie Ioana.
l Calin Dorita pierdut legitimaţie de serviciu nr.1029 eliberată de Administraţia Străzilor.

DECESE
l Mirela este alături de prietenele Liliana, Gabriela, Doris,
Anais, la greaua încercare suferită cu pierderea mamei,
respectiv bunică, cea care a fost Nicolae Constanța, un om
bun, afectuos și dedicată fiicelor și nepoatelor. Sincere condoleanțe!

