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OFERTE SERVICIU
l Școala Gimnazială nr. 143 cu
sediul în: București, strada Banu
Mărăcine, nr.16, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant aprobat
prin H.G. nr.286/2011, modificată şi
completată de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: Contabil șef.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: superioare (economice); -cunoștințe temeinice de legislație în domeniul
învățământului și contabilității;
-cunoştinţe de utilizare şi operare
PC; -cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii: EDUSAL,
SIIIR, FOREXEBUG, e-licitație.ro,
D112, D100; -noţiuni de comunicare
în relaţii publice; -cursuri de perfecționare în domeniu; -minim 5 ani
vechime pe post sau în domeniu,
fără sancțiuni, recomandare de la
vechiul loc de muncă. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
Selecţia dosarelor: data 09.06.2020,
la sediul instituţiei. Proba scrisă:
data 17.06.2020, ora 9:00, la sediul
instituției. Proba interviu: data
22.06.20, ora 10:00, la sediul instituției. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de
la afișare, la sediul instituției. Date
contact: telefon 021.420.24.40.
l Academia Tehnică Militară
„Ferdinand I”, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante de
personal civil contractual, astfel:
Secretar instituţie de învăţământ
debutant în Compartimentul coordonare doctorat din Secţia management universitar; Condiţii specifice:
- Absolvirea cu diplomă de licenţă a
studiilor universitare; - Cunoştinţe
de specialitate în domeniul IT; Perioada contractuală: până la data
de 03.05.2021 sau până la revenirea
titularului postului. Administrator
financiar debutant în Biroul drepturi
băneşti (salarizare) la structura
Director financiar-contabil; Condiţii
specifice: - Absolvirea cu diplomă de
licenţă a studiilor universitare în
domeniul economic; - Perioada
contractuală: până la data de
17.10.2021 sau până la revenirea
titularului postului. Concursurile
vor avea loc astfel: Desfăşurarea
probei de concurs - probă scrisă 10.06.2020, astfel: • Ora 09:00
pentru următorul post: - Secretar
instituţie de învăţământ debutant în
Compartimentul coordonare
doctorat din Secţia management
universitar. • Ora 11:30 pentru
următorul post: - Administrator
financiar debutant în Biroul drepturi
băneşti (salarizare) la structura
Director financiar - contabil. 2.
Susţinerea interviului: 16.06.2020,
astfel: • Ora 09:00 pentru următorul
post: - Secretar instituţie de învăţământ debutant în Compartimentul
coordonare doctorat din Secţia
management universitar. • Ora 11:30
pentru următorul post: - Adminis-

trator financiar debutant în Biroul
drepturi băneşti (salarizare) la structura Director financiar - contabil.
Data limită de depunere a dosarelor:
29.05.2020, ora 14:00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului
se vor face la sediul Acadmiei
Tehnice Militare „Ferdinand I”
(U.M. 02648 Bucureşti), Bulevardul
George Coşbuc nr. 39-49, sector 5,
Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.335.46.64 int. 267.
l Primăria Bălileşti, cu sediul în
comuna Bălileşti, str.Principală, nr.
169, judeţul Argeş, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante, de:
inspector specialitate, grad I A, nivel
studii S, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: - Proba scrisă în
data de 10.06.2020, ora 10.00; Proba interviu în data de 11.06.2020,
ora 10:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare; - vechime: nu
este cazul. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la
sediul Primăriei Bălileşti. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Bălileşti, persoană de contact:
Olteanu Bogdan - Vasile, telefon
0744.362.398, E-mail: secretar@
primariabalilesti.ro.
l Primăria Orașului Siret, cu sediul
în orașul Siret, strada 28 Noiembrie,
nr.1, județul Suceava, în baza HG
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează
concurs pentru ocuparea a 1 (unui)
post vacant de personal contractual,
astfel: I.Muncitor calificat -1 post
-Serviciul Transport și Întreținere
Străzi. Condiţii specifice de participare la concurs: - studii generale sau
școală profesională; - vechime -nu
este cazul. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: - data de 29.06.2020, ora
10:00, la sediul Primăriei Orașului
Siret; Proba interviu: - data de
01.07.2020, ora 10:00, la sediul
Primăriei Orașului Siret. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
09.06.2020, la sediul Primăriei
Orașului Siret. Date contact:
Primăria Orașului Siret,
tel.0230.280.901, int. 25.
l Direcția Pentru Agricultură Județeană Vâlcea, organizează la sediul
său din Municipiul Rm.Vâlcea,
strada Oituz, nr.7, județul Vâlcea,
concurs pentru ocuparea următoarei
funcții publice de execuție vacantă 1
post consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului
Implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară și de
promovare a schemelor de calitate.
Condiţii de desfăşurare a concursului: - concursul se va desfăşura în
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ziua de 22.06.2020, ora 10:00 (proba
scrisă), interviul se va sustine in
conditiile art.56 din HG 611/2008.
- dosarele se depun la sediul Direcţiei pentru Agricultură Județeană
Vâlcea, secretariatul comisiei de
concurs, în termen de 20 zile de la
publicarea în Monitorul Oficial,
conținând obligatoriu documentele
prevazute in art.49, din Hotararea
761/2017. Condiţii de participare la
concurs: Pentru a participa la
concursul de recrutare, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: Condiţiile generale prevăzute de art.465 din OUG 57/2019,
p r i v i n d C od u l A d m i n i s t r a t i v.
Condiţii specifice: a) Pentru funcţia
publică de execuţie vacantă de consilier, grad profesional superior în
cadrul Compartimentului Implementarea politicilor și strategiilor
din industria alimentara și de
promovare a schemelor de calitate.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă, domeniul
Agronomie, specializarea Agricultura; - minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Directiei
pentru Agricultura Județeană
Vâlcea din Municipiul Rm.Vâlcea,
s t r a d a O i t u z , n r. 7 , t e l e f o n
0250739920.

CITAȚII
l Numita Baciu Gafia, cu ultimul
domiciliu în Gherla este citată la
Judecătoria Gherla, camera Sala 2,
în ziua de 18.06.2020, Completul C1,
ora 10:00, in calitate de Pârât, în
dosar nr.824/235/2019, în proces cu
Bărăian Victoria-Maria în calitate de
Reclamant, Bărăian Ştefan Mihai
prin Reprez. Bărăian Victoria-Maria
în calitate de Reclamant, Bărăian
Dorel Rareş prin Reprez. Bărăian
Victoria-Maria în calitate de Reclamant, Mărgăoan-Bărăian Lavinia-Simona în calitate de
Reclamant, obiect dosar- succesiune
și prestație tabulară.
l Birlea Florian chem în judecată
pe Chivu Dumitru și Chivu Magda
Mirela, la Judecătoria Răcari, în
data de 04.06.2020, dosar nr.
2996/284/2018.

SOMAȚII
l Somație emisă în temeiul disp.
art. 130 din Decretul Lege nr.
115/1938, astfel cum s-a dispus prin
Rezoluția din data de 26.02.2020,
privind cererea înregistrată în dosar
nr. 323/246/2020 al Judecătoriei
Ineu, formulată de petenta Ochis
Maria, domiciliată în sat Mărăuș, nr.
109, com.Craiva, jud.Arad, având ca
obiect uzucapiune, cu termen de
judecată la data de 24.06.2020, ora
11:00, prin care solicită să se
constate că a dobândit dreptul de
proprietate pe titlu de uzucapiune
asupra imobilului compus din casa
cu numărul administrativ 109
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ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel:
0236.307.718/ fax: 0236/461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați
organizează, în data de 09.06.2020, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de
laborator tehnică dentară, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Mazepa I, str. Alexandru
Lăpuşneanu nr. 28A, lot 22, etaj I; 3. Imobilul este compus din: cameră în suprafață de 7,99 mp, cotă indiviză de
2,91% din terenul aferent apartamentului în suprafață de 15,13 mp, precum şi cota indiviză de 2,91% din dreptul
de coproprietate forţată asupra tuturor părților din imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţă
comună a tuturor coproprietarilor din acest imobil, respectiv suprafața de 8,31 mp, având nr. cadastral nou
104321-C1-U22; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al Municipiului Galați şi
desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații privind documentația de participare: 5.1.
Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. Prețul Caietului de sarcini este de 50 lei; 6.
Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în
conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere a plicurilor: 08.06.2020, ora 13.00;
6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Biroul
Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar; 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedinta
publică de licitație: 09.06.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax,
email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9.
Persoana de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.718.

Mărăuș (nr.vechi 63), identificată în
CF nr. 303133 Craiva de sub nr.
top.196 și terenul aferent acesteia în
suprafață de 1.069mp înscris în CF
nr.303133 Craiva de sub nr. top. 196,
197.

DIVERSE
l Cumpăr pene de gâscă, 80Lei/kg.
0755.843.691.
l Anunţ Prealabil Privind Afişarea
Publică A Documentelor Tehnice
Ale Cadastrului Unitatea administrativ-teritorială Balaciu din judeţul
Ialomiţa, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarelor cadastrale nr. 4 şi
18, începând cu data de 03.06.2020
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Comunei Balaciu, conf art
14 alin. 1 şi 2 din Legea cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul ANCPI. Toate
persoanele fizice sau juridice interesate sunt rugate să verifice documentaţia cadastrală pe site-ul ANCPI, la
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf_
docs/Ialomita/Balaciu/
Contract_2597_26.03.2018/DocumenteCadastru/S21_Opis_alfabetic_detinatori_Balaciu.pdf
l Unitatea administrativ-teritorială
comuna Sălcuța, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 9, începând cu
data de 29.05.2020, pe o perioadă de
60 zile, la sediul Primăriei comunei
Sălcuța, conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Anunț privind lucrarea
“Construcție Stație Distribuție
Carburanți și Spălătorie Auto“ pe
s t r a d a C a r a c a l u l u i , n r. 1 2 - 1 4 ,
Corabia, jud.Olt, privind obținere
PUZ la adresa mai sus menționată.
Beneficiar: SC Dolgas SRL.

l Anunt Prealabil Privind Afisarea
Publica A Documentelor Tehnice
Ale Cadastrului. Unitatea administrativ - teritoriala Reviga din judetul
Ialomita, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru Sector Cadastral nr. 6 incepand cu data de 29.05.2020 , pe o
perioada de 60 de zile, la sediul
Primariei Reviga din Com. Reviga,
str. Al. I. Cuza, nr. 2, conform art.
14 alin (1) si (2) din Legea Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare Nr.
7/1996, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.
l Comuna Conop Jud Arad, având
sediul în Str Principală , nr. 4, localitatea Conop, titular al planului:
Amenajament Pastoral Pentru
Comuna Conop Judeţul Arad,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul
menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul APM
Arad, strada Splaiul Muresului, FN,
localitatea Arad, judeţul Arad, de
luni până joi între orele 09 – 16:00,
vineri între orele 09 – 13:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul APM Arad,
în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
l SC Bloc 15 Ared Srl, titular al
PUZ - Ansamblu de cladiri rezidentiale comerciale si prestari servicii ,
amplasat in: Arad, Calea Aurel
Vlaicu, nr. 14 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu. Informatiile privind continutul documentatiei tehnice a proiectului propus
pot fi consultate la sediul APM
Arad, str. Splaiul Muresului F.N, in
zilnic (orele 8:00 – 16:00 ). Observatiile publicului se primesc la sediul
APM Arad, str. Splaiul Muresului
F.N, in termen de 18 zile de la publicarea anuntului.
l SC Red Happy Fruit Cooperativa
Agricoia SRL, titular al proiectului
“Anexa La Exploatatie Agricola
Infintare Unitate De Procesare
Fructe”, solicitare inregistrata la
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A . P. M
Arad
cu
n r.
130612461R/30’0L2020. Anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Arad, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul amintit
mai sus, propus a fr realizat in jud.
Arad, extravilan Lipova, CF 301743
Lipova, destinatie actuala - livada in
extravilan, conform Certificatului de
urbanism nr, 64/29.08.2019 eliberat
de Primaria Lipova, cu suprafala de
5132 mp mp; Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
din Arad, Splaiul Mureg, FN, jud.
Arad, in zilele de luni pana-vineri,
intre orele 8:00-14:00, precum si la
urmatoarea adresa de internet www.
apmar.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii
la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet
a autoritatii competente pentru
proteclia mediului.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Tulcea.
Denumire: UAT Dorobanțu. Sector
cadastral: 2. Unitatea Administrativ-Teritorială Dorobanțu, din
județul Tulcea, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sector cadastral nr.2 pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării
27.05.2020. Data de sfârșit a afișării
26.07.2020. Adresa locului afișării
publice -Str.Primăverii, Nr. 45,
Comuna Dorobanțu, județul Tulcea.
Repere pentru identificarea locației
- sediul Primăriei Comunei Dorobanțu, Județul Tulcea. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul
național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe
site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/
l Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Șos. București-Ploiești,
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1,
București, în calitate de titular al
Programului Operațional Asistenţă
Tehnică, anunţă publicul interesat
asupra iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia,
potrivit cerintelor Hotărârii de
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe. Prima versiune a Programului Operațional Asistenţă Tehnică
propus poate fi consultată pe site-ul
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ și la sediul
Ministerului Fondurilor Europene,
din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B,
Victoria Office sector 1, București,

secretariat, de luni până vineri, între
orele 9:00-14:00. Comentariile si
sugestiile publicului se primesc la
sediul din Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valentina.niculae@fonduri-ue.ro în
termen de 15 zile de la data prezentului anunț.
l Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Șos. București-Ploiești,
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1,
București, în calitate de titular al
Programului Operațional Creștere
Inteligentă şi Digitalizare, anunţă
publicul interesat asupra iniţierii
procesului de elaborare a primei
versiuni a acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de Guvern nr.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe.
Prima versiune a Programului
Operațional Creștere Inteligentă şi
Digitalizare propus poate fi consultată pe site-ul http://mfe.gov.ro/
minister/perioade-de-programare/
perioada-2021-2027/ și la sediul
Ministerului Fondurilor Europene,
din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B,
Victoria Office sector 1, București,
secretariat, de luni până vineri, între
orele 9:00-14:00. Comentariile si
sugestiile publicului se primesc la
sediul din Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valentina.niculae@fonduri-ue.ro în
termen de 15 zile de la data prezentului anunț.
l Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Șos. București-Ploiești,
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1,
București, în calitate de titular al
Programului Operațional Combaterea Sărăciei, anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de
elaborare a primei versiuni a acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe. Prima versiune a Programului Operațional Combaterea
Sărăciei propus poate fi consultată
pe site-ul http://mfe.gov.ro/minister/
perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos.
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria
Office sector 1, București, secretariat, de luni până vineri, între orele
9:00-14:00. Comentariile si sugestiile
publicului se primesc la sediul din
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B,
Victoria Office sector 1, București și/
sau pe adresa de email valentina.
niculae@fonduri-ue.ro în termen de
15 zile de la data prezentului anunț.
l Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular al Programului Operațional Capital Uman,
anunţă publicul interesat asupra
iniţierii procesului de elaborare a
primei versiuni a acestuia, potrivit
cerintelor Hotărârii de Guvern nr.
1076/2004 privind stabilirea proce-

durii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe. Prima
versiune a Programului Operațional
Capital Uman propus poate fi consultată pe site-ul http://mfe.gov.ro/
minister/perioade-de-programare/
perioada-2021-2027/ și la sediul
Ministerului Fondurilor Europene,
din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B,
Victoria Office sector 1, București,
secretariat, de luni până vineri, între
orele 9:00-14:00. Comentariile si
sugestiile publicului se primesc la
sediul din Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valentina.niculae@fonduri-ue.ro în termen
de 15 zile de la data prezentului
anunț.
l Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Șos. București-Ploiești,
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1,
București, în calitate de titular al
Programului Operațional Dezvoltare
Durabilă, anunţă publicul interesat
asupra iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia,
potrivit cerintelor Hotărârii de
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe. Prima versiune a Programului Operațional Dezvoltare Durabilă propus poate fi consultată pe
site-ul http://mfe.gov.ro/minister/
perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos.
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria
Office sector 1, București, secretariat, de luni până vineri, între orele
9:00-14:00. Comentariile si sugestiile
publicului se primesc la sediul din
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B,
Victoria Office sector 1, București și/
sau pe adresa de email valentina.
niculae@fonduri-ue.ro în termen de
15 zile de la data prezentului anunț.
l Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Șos. București-Ploiești,
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1,
București, în calitate de titular al
Programului Operațional Sănătate,
anunţă publicul interesat asupra
iniţierii procesului de elaborare a
primei versiuni a acestuia, potrivit
cerintelor Hotărârii de Guvern nr.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe.
Prima versiune a Programului
Operațional Sănătate propus poate fi
consultată pe site-ul http://mfe.gov.
ro/minister/perioade-de-programare/
perioada-2021-2027/ și la sediul
Ministerului Fondurilor Europene,
din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B,
Victoria Office sector 1, București,
secretariat, de luni până vineri, între
orele 9:00-14:00. Comentariile si
sugestiile publicului se primesc la
sediul din Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valentina.niculae@fonduri-ue.ro în
termen de 15 zile de la data prezentului anunț.
l Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Șos. București-Ploiești,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1,
București, în calitate de titular al
Programului Operațional Transport,
anunţă publicul interesat asupra
iniţierii procesului de elaborare a
primei versiuni a acestuia, potrivit
cerintelor Hotărârii de Guvern nr.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe.
Prima versiune a Programului
Operațional Transport propus poate
fi consultată pe site-ul http://mfe.
gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ și la
sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de luni până vineri,
între orele 9:00-14:00. Comentariile
si sugestiile publicului se primesc la
sediul din Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valentina.niculae@fonduri-ue.ro în
termen de 15 zile de la data prezentului anunț.
l Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Șos. București-Ploiești,
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1,
București, în calitate de titular al
Programului Operațional Tranziţie
Echitabilă, anunţă publicul interesat
asupra iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia,
potrivit cerintelor Hotărârii de
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe. Prima versiune a Programului Operațional Tranziţie Echitabilă propus poate fi consultată pe
site-ul http://mfe.gov.ro/minister/
perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos.
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria
Office sector 1, București, secretariat, de luni până vineri, între orele
9:00-14:00. Comentariile si sugestiile
publicului se primesc la sediul din
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B,
Victoria Office sector 1, București și/
sau pe adresa de email valentina.
niculae@fonduri-ue.ro în termen de
15 zile de la data prezentului anunț.

LICITAȚII
l Direcția de Salubritate organizează în data de 12.06.2020, orele
12:00, licitație în vederea închirierii
unui spațiu în suprafață de 10,5 mp
(căsuță din lemn -C9), situat în
municipiul Târgoviște, Parc Chindia,
pentru desfășurarea activității de
comerț, pe o perioadă de 2 ani.
Informații suplimentare se pot
obține la sediul Direcției de Salubritate din Târgoviște, str. Radu de la
Afumați, nr. 7, tel/fax 0245.216.995,
persoană de contact jr.Badea Ana
Mirela. Ofertele se depun la sediul
Direcției de Salubritate până la data
de 11.06.2020, orele 12:00.
l În baza HCL nr. 78 din 30 septembrie 2019, Primăria Comunei Iecea
Mare, cu sediul în localitatea Iecea
Mare, str.Principală, nr.127A,
judeţul Timiş, organizează în data

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
de 19.06.2020, la sediul Primăriei
Comunei Iecea Mare, str.Principală,
nr. 127A, din comuna Iecea Mare,
judeţul Timiş, licitaţie publică cu
strigare, pentru vânzarea unor terenuri aflat în proprietatea comunei
Iecea Mare - domeniul privat,
înscrise în: CF nr. 401908, nr.cadastral 401908, în suprafaţă totală de
12.885mp, preţul minim de pornire
al licitaţiei este de 2,17Euro/mp fără
TVA, iar garanţia de participare este
de 13.280Lei. Garanţia de participare se va plăti în contul comunei
Iecea Mare, cod fiscal 16517225, în
c o n t u l n r. R 0 1 4 P R E Z
6255006XXX000438 deschis la
Trezoreria Jimbolia, judeţul Timiş,
sau la caseria Primăriei comunei
Iecea Mare, judeţul Timiş. Taxa de
participare este de 100Lei şi se va
achita caserie Primăriei Comunei
Iecea Mare, judeţul Timiş. Înscrierea
la licitaţie şi depunerea documnetelor de participare la licitaţie se vor
depune la Registratura Primăriei
Comunei Iecea Mare, sub sancţiunea
respingerii de la licitaţie până cel
târziu la data de 08.06.202012.06.2020, ora 12.00. Condiţiile de
participare la licitaţie, caietul de
sarcini al licitaţiei, precum şi alte
informaţii suplimentare se pot
obţine de la Biroul de Relaţii cu
publicul la numărul de telefon
0256.365.713, precum şi la numărul
de telefon 0784.220.930, Tomulea
Liviu Ştefan.
l Primăria orașului Ștefănești, jud.
Argeş, organizează licitaţie publică
în data de 17 iunie 2020, ora 11:00,
la sediul Primăriei Ștefănești, Calea
București nr. 1, județul Argeș, Sala
de Consiliu, în vederea închirierii spațiu pentru prestări servicii
medicale (cabinet medical) în suprafață de 14,81 mp și cota parte de 1/3
(echivalentul suprafeței de 7,66
mp) din spațiul cu destinația sală
tratament, în incinta clădirii denumită „Club Ștefănești blocuri” oraș
Ștefănești, str. Coasta Câmpului nr.
48, etaj, județul Argeș, în vederea
desfățurării de servicii medicale.
Licitaţia se organizează în baza
H.C.L. nr.13/2020, însoțită de H.C.L.
nr.22/19.03.2020, iar preţul de
pornire al licitaţiei va fi de 5 lei/mp/
lună la care se adaugă rata inflației
la momentul încheierii contractului, pentru spațiul pentru prestări
servicii medicale (cabinet medical) în
suprafață de 14,81 mp și cota parte
de 1/3 (echivalentul suprafeței de
7,66 mp) din spațiul cu destinația
sală tratament. Durata de închiriere
este de 2 ani de la data încheierii
contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.
Caietul de sarcini al licitaţiei se
poate procura de la sediul Primăriei
orașului Ștefănești, județul Argeș,
Compartiment juridic, începând cu
data de 25 mai 2020. Taxa de participare la licitaţie este de 10 lei, ce se
poate achita la casierie sau prin
ordin de plată, depunându-se
dovada plății. Garanţia de participare la licitaţie este de 225 lei (5 lei/
mp/lună X 22,47 mp totali =112,35
lei X 2=224,7, rotunjit ce depășește
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0,50% fiind 225 lei). Condiţii de
participare: nu se acceptă ofertanţii
care înregistrează datorii la bugetul
local. Ofertele se depun într-un
exemplar original și un exemplar
copie conform cu originalul, la
sediul Primăriei orașului Ștefănești,
județul Argeș sau prin poștă, în
termen de 20 zile de la data publicării anunțului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria
orașului Ștefănești, tel./fax 0248 266752, zilnic între orele 10:0014:00.
l Continental 2000 SPRL vinde prin
licitație publică în data de 27 mai
2020, orele 10:00 - bunurile următoarelor societăți comerciale aflate în
faliment: Andra Prodimex Srl Proprietate imobiliară, compusă din
teren și construcții, situată în
comuna Sâmbăta de Sus, județul
Brașov. Terenul are o suprafață de
8.700mp. Construcția „Hală fabricație” are regim de înălțime P.Suprafața construită de 1.071,36mp.
Construcția „Depozit” -Suprafața
construită de 216mp. Construcții
speciale: platformă betonată. Preţul
de pornire la licitaţie este de
446.380Lei. La Posada De La Abuela
SRL, construcție situată în localitatea Lunca Câlnicului, strada Principală, nr. 98, compusă din:
Restaurant D+P+E, în suprafață de
418mp, an construcție 2009, restaurant parter și etaj funcțional, centrală
termică Termofarc F1-Nsp -înglobată, Ascensor înglobat, la prețul de
295.252Lei. Trans Kurier Srl -1.Teren
de construcție intravilan situat în
localitatea Arcuș, jud.Covasna -zona
„folyam” -în suprafață de 5.800mp.
Preț -262.000Lei; 2.Teren de
construcție intravilan situat în localitatea Arcuș, jud.Covasna -zona
„folyam” - în suprafață de 7.600mp.
PUZ - Depozite Vamale Arcuș. Terenurile sunt situate lângă depozitele
vamale Arcuș, la o distanță de
cca.250m de DN12 ce leagă Sf.
Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preț
-362.000Lei. Smog 4X4 SRL - 1.
Land Rover Range Rover, an fabricație 2008, Diesel, 200kw, culoare
albastru, funcțională, caroserie cu
pete de corodare, -406.108km,
-20.480Lei; 2.Dacia Logan, an fabricație 2008, Diesel, 1461cmc, 50kw,
funcțională, caroserie cu pete de
corodare -299.000km, -4.905Lei; 3.
Stoc de marfă -accesorii auto
-21.125Lei. Mago Transport Srl - 1.
Teren intravilan situat în com.
Vâlcele, jud.Covasna, în suprafață de
65.121mp. Preț 1.79 EUR/mp
-116.567Euro; 2. Fermă situată în
situat în loc.Araci, str.După Garduri,
nr.351, județul Covasna, înscrisă în
CF nr.23368, nr.cad.23368-C1 a loc.
Vâlcele, compusă din teren intravilan
în suprafață de 4.824mp, atelier
depozit combustibil WC -235mp,
șopron metalic - 540mp, adăpost
animale -873mp și sală de muls
-282mp. Preț total -207.385Lei.
Universal Tehnoproiect Srl - Teren
intravilan în suprafață de 6.000mp
situat în loc.Codlea, județul Brașov,
în apropiere de Mecanică Codlea.

Terenul are acces auto, iar apă, canalizare, electricitate, gaze se află în
apropiere -57.400Lei. Thomas Mobil
Impex SRL 1. Cherestea de stejar
20mc - 22.800Lei. 2. Dispozitiv de
aplicat adeziv -215Lei. Mașină de
șfefuit Heesemann -6.475Lei. Fierăstrău pendular 431Lei. Bypol Cargo
SRL -Cauciucuri rulate -iarnă,
diverse mărimi și tipuri -31buc. Preț
informativ -100Lei/buc. Enimed
Prim Srl -Electrocardiograf cu 12
canale Btl 08 LT EKG -4.300Lei.
Productie Frumoasa Srl -Autotractor
Roman forestier an fabricație 1980,
nefuncțional -5.225Lei; Semiremorcă
transport forestier - 2.177Lei; Gater
Banzic 1.524Lei; Fierăstrău panglică
3.483Lei. Continental 2000 SPRL
oferă spre vânzare prin negociere
directă bunurile următoarelor societăți comerciale aflate în faliment:
Bish Imp SRL - casă în loc. Hătuica,
com. Catalina, nr.125, județul
Covasna, compus din bucătărie de
vară și grădină, în suprafață totală
de 622mp; Utilități: energie electrică,
rețea telefonie, acces auto-drum
asfaltat; Magor Servicii SRL - Linie
de polimerizare/fabricație aracet, an
fabricație 1999, nefuncțională 17.800Lei. La prețurile de pornire se
adaugă Tva. Vânzările vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Sfântu Gheorghe, str.Crângului,
nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru
participarea la licitație este obligatorie achiziționarea caietului de
sarcini. Garanția de participare la
licitație/negociere directă este de 10%
din prețul de pornire. Informații prin
e-mail contact@continental2000.ro,
sau la telefoanele 0267.311.644;
0728.137.515 - și pe pagina de
internet www.continental2000.ro
l 1. Informații generale privind cooncedentul, precum: denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoana de contact: UAT
- Oraş Comarnic, cod fiscal 2845761,
cu sediul administrativ în Comarnic,
strada Republicii, nr. 104, cod poştal
105700, telefon 0244/360.076, fax:
0244/360.076, e-mail: secretar.primariacomarnic@yahoo.com, persoană de
contact Gabriela Ciusă, telefon
0244/390.931. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren în
suprafaţă de 41210 0mp, aparţinând
domeniului privat al oraşului
Comarnic, situat în cartierul Ghioşeşti, zona ,,Mezdrea”, Tarlaua 32,
Parcelele 177-179. Procedura se va
desfăşura în conformitate cu prevederile HCL numărul 49 din 12.05.2020 şi
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în
baza unei cereri scrise, depuse la
registratura primăriei. 3.2. Denumirea
și datele de contact ale biroului din
cadrul concedentului, de la care pot
obține un exemplar din documentația

de atribuire: Biroul Dezvoltare Locală,
Investiţii şi Achiziţii Publice, persoană
de contact: Gabriela Ciusă, e-mail:
gabriela_ciusa@yahoo.com, telefon/
fax: 0244/390.931. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: gratuit.
3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04/06/2020, ora 16:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 15/06/2020, ora 10:00 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Primăriei Orașului
Comarnic din strada Republicii, nr.
104. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar original, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16/06/2020, ora 11:00,
la sediul Primăriei Oraşului Comarnic
din strada Republicii, nr.104. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/
sau adresa de e-mail ațe instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova,
Ploiești, str. Valeni nr. 44, telefon:
0244/ 544781, fax: 0244/ 529107,
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 20/05/2020.
l Subscrisa Sp Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Texima
SRL, desemnat prin sentinta civila nr.
5334 din data de 02.10.2018, pronuntata in dosar nr. 47835/3/2017 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor mobile aflate in
proprietatea Texima SRL, constand in
stoc articole de imbracaminte in
valoare totala de 5.859 Ron fara Tva.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand
societatii falite se va organiza in data
de 02.06.2020 ora 14:00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care
bunurile mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte 5 (cinci) licitatii saptamanale in datele de 09.06.2020,
16.06.2020, 23.06.2020, 30.06.2020 si
07.07.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc
si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere la
licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12:00. Date despre starea
bunurilor, pretul acestora, conditiile
de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4,
ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 200 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de sarcini este
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obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.
l Private Liquidation Group Ipurl
numit lichidator în dosarul nr.
1424/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
Sigma Prescom SRL, J05/841/1991,
CUI: 70812 scoate la vânzare prin
licitație publică: imobil, în natură
teren cu construcție (Calea Clujului,
nr.25), preț de strigare: 85.920,00 lei,
imobil, în natură parcelă de teren
neconstruit în suprafață de 360 mp
(Calea Clujului, nr.27), preț de strigare: 78.540,00, imobil, în natură
apartament în casă comună (Calea
Clujului, nr.29), preț de strigare
17.520,00 lei, imobil, în natură apartament în casă comună (Calea Clujului,
nr.29), preț de strigare 5.460,00 lei.
Licitația va avea loc în data de
26.05.2020 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită licitația se va relua în data de
02.06.2020, 09.06.2020, 16.06.2020,
23.06.2020 la aceeași oră şi adresă.
Participanții vor trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în valoare de
1.500 lei + TVA ce va cuprinde și
regulamentul de vânzare. Cererea de
participare la licitație se depune la
sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel
puțin 3 zile înainte de data licitației
publice. Cererii de participare la licitație i se va anexa dovada achitării
caietului de sarcini și dovada achitării
unei garanții de 10% din prețul de
pornire al bunului pentru care se licitează. Informații suplimentare se pot
obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l Sc “Utilrep Serv” SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.Petcu Viorica ,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
în data de 09.06.2020 ora 13:30 la
sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2,
jud. Prahova: Teren in suprafata de
291 mp. situat in Ploiesti; Container
birou - 3 bucati; Autoturisme, autotractoare, semiremorca. In caz de
neadjudecare in data de 09.06.2020, se
vor mai organiza licitatii, in zilele de
23.06.2020, 07.07.2020, 21.07.2020,
04.08.2020 la ora 13:30. Prețul de
pornire a licitatiei este cel stabilit în
raportul de evaluare. Bunurile se pot
vinde atat individual cat si in bloc.
Pretul caietului de sarcini pentru
vanzarea individuala a imobilelor este
de 500 lei + TVA si se achită cu OP in
c o n t u l
n r .
RO45BACX0000000196082000
deschis la Unicredit Bank - Sucursala
Ploiesti, pe seama lichidatorului judiciar C.I.I Petcu Viorica sau in
numerar la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26,
bl. 34R2, ap. 2, parter, jud. Prahova.
Pretul caietului de sarcini pentru
vanzarea in bloc a imobilelor este de
1.000 lei + TVA si se achită prin OP in
c o n t u l
n r .
RO45BACX0000000196082000
deschis la Unicredit Bank - Sucursala
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Ploiesti, pe seama lichidatorului judiciar C.I.I. Petcu Viorica sau in
numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, parter,
jud. Prahova. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 RON plus TVA,
garanţia de participare este de 10%
din valoarea pretului oferit plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de
plată în contul de lichidare al SC
“Utilrep Serv” SRL. Vânzarea se face
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cel mai
tarziu cu o zi inainte de data licitatiei
pana la ora 16:00. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53
din Legea 85/2006. Alte relaţii privind
activele scoase la vânzare puteţi
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0743 023 634.
l SC “Intergepa Trans” SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I Petcu Viorica
, scoate la vânzare prin licitaţie
publică în data de 09.06.2020 ora
14:00 la sediul lichidatorului din
Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2,
sc. A, ap. 2, jud. Prahova, teren intravilan si arabil in suprafata de 25.460
mp situat in Oltenita, Şos, Călăraşi,
Km 4, jud. Călăraşi si urmatoarele
cladiri situate pe acesta: Cladire
camin apa; Cladire bucatarie furaje;
Cladire cantina filtru; 2 cladiri hala;
Cladire moara; Rezervor apa. In caz
de neadjudecare in data de
09.06.2020, se vor organiza licitatii si
in datele de 16.06.2020 , 23.06.2020 ,
30.06.2020 , 07.07.2020 si 14.07.2020
ora 14:00. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON + TVA,
garanţia de participare este de 10%
din pretul oferit plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plată în
contul de lichidare sau în numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitatie se va face cel
mai tarziu cu o zi inainte de data licitatiei pana la ora 16:00. Bunurile se
vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte relaţii
privind activele scoase la vânzare
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0743-023634.
l Optim Trans SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică pornind
de la valoarea de lichidare redusa cu
25% bunurile mobile: autobuz Scania
L113 (24.095,25 lei fara TVA,
28.673,35 cu TVA) si autobuz Renault
R332A (13.999,50 lei fara TVA,
16.659,41 lei cu TVA). Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar
in suma de 800 lei fara TVA şi vor
depune documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
28.05.2020, ora 11:30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în datele de 04.06.2020,
11.06.2020, 18.06.2020 si 25.06.2020 la
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l 1. Primăria Municipiului Galați -
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr.
54, tel: 0236.307.718/ fax: 0236/461.460,
email: contracte.teren@primariagalati.
ro; 2. Primăria Municipiului Galați
organizează, în data de 09.06.2020,
licitație publică cu strigare, pentru
vânzarea unui imobil cu destinația de
laborator tehnică dentară, proprietatea
privată a Municipiului Galați, situat în
cartier Mazepa I, str. Alexandru
Lăpuşneanu nr. 28A, lot 22, etaj I; 3.
Imobilul este compus din: cameră în
suprafață de 7,99 mp, cotă indiviză de
2,91% din terenul aferent apartamentului în suprafață de 15,13 mp, precum
şi cota indiviză de 2,91% din dreptul de
coproprietate forţată asupra tuturor
părților din imobil, care prin natura şi
destinaţia lor sunt în folosinţă comună
a tuturor coproprietarilor din acest
imobil, respectiv suprafața de 8,31 mp,
având nr. cadastral nou 104321-C1U22; 4. Scopul vânzării îl reprezintă
atragerea de noi venituri la bugetul
local al Municipiului Galați şi desfăşurarea unor servicii medicale în condiții
optime; 5. Informații privind documentația de participare: 5.1. Documentația de participare se poate solicita şi
obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul Închirieri,
Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. Prețul Caietului de
sarcini este de 50 lei; 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate
trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în conformitate cu
documentația de participare; 6.1. Data
limită de depunere a plicurilor:
08.06.2020, ora 13:00; 6.2. Adresa la
care trebuie depuse plicurile: Primăria
Municipiului Galați, str. Domnească
nr. 54, Biroul Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar; 7. Data şi locul în care se va
desfăşura şedinta publică de licitație:
09.06.2020, Primăria Municipiului
Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax, email al instituției
competente în soluționarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Municipiului
Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați,
tel: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9. Persoana de contact:
Chițu Laura, tel. 0236/307.718.
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: Primaria
Comunei Merei, 91, Merei, judeţul
Buzau, telefon 0238.509159, fax
0238.509159, email: office@primariamerei.ro; II. Se aduce la cunoştinţă
publică că persoanele fizice autorizate,
persoanele juridice de drept public şi
persoanele juridice fără scop patrimonial asociaţii ori fundaţii constituite
conform legii sau cultele religioase
recunoscute conform legii care desfăşoară activităţi nonprofit, prin care să
contribuie la realizarea unor acţiuni
sau programe de interes local au
dreptul de a participa cu oferte, în
condiţiile Legii nr. 350/2005, la procedura pentru atribuirea contractului de
finanţare nerambursabilă, sesiunea a
I-a de selecţie, 2020, astfel: III. Finanţări nerambursabile a proiectelor

cultelor religioase recunoscute
conform legii: 72 mii lei. Data limită
pentru depunerea propunerilor de
proiecte: 23.06.2020, ora 16:00. Ofertele se depun la Primăria comunei
Merei, judeţul Buzău la Compartimentul Registratură. Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în
perioada 24.06.2020 - 26.06.2020.
Acest anunţ de participare şi ghidul
solicitantului pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei culturale va fi
expus pe site-ul www.primariamerei.
ro. Evaluarea în sistem competitiv a
proiectelor se va face în conformitate
cu criteriile generale de evaluare
prevăzute în Legea nr. 350/2005, cu
modificările şi completările ulterioare
şi cu criteriile specifice de evaluare
elaborate de Consiliul local al comunei
Merei, judeţul Buzău, după cum
urmează: 1. Criteriul cheltuielilor
necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţii de cult fără venituri sau
cu venituri mici; 2. Criteriul cheltuielilor necesare pentru construirea şi
repararea lăcaşurilor de cult; 3. Criteriul cheltuielilor necesare pentru
conservarea şi întreţinerea bunurilor
de patrimoniu; 4. Criteriul cheltuielilor
necesare pentru desfăşurarea unor
activităţi de asistenţă socială; 5. Criteriul numărului de credincioşi, conform
ultimului recensământ. Atribuirea
contractelor de finanţare se va face în
ordinea punctajului total obţinut de
către fiecare solicitant în limita bugetului alocat în acest scop. În vederea
participării la procedura de selecţie,
solicitanţii pot procura gratuit documentaţiile pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte de la
sediul Primăriei Comunei Merei,
telefon 0238.509.159, referent Toader
Mihaela Stela.
l Pacnet Concept Solutions SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
in bloc la valoarea de intrare redusa cu
30% de 458.828,72 lei fara TVA bunuri
mobile - echipamente IT furnizare
servicii internet: sistem de securitate
perimetru, platforma monitorizare
retea, cabinet echipamente, statie de
baza LTE, echipament integrare, platforma operare retea, echipament
energie electrica, radioreleu
microunde. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 28.05.2020,
ora 11:00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 04.06.2020, 11.06.2020,
18.06.2020 si 25.06.2020 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
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 Roșiori, nr. 217, Comuna
Roșiori, județul Bihor, telefon/fax
0259.462.380, 0259.462.38, e-mail:
primaria.rosiori@cjbihor.ro, cod fiscal

15579483. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: imobile cu destinația de
construcții pentru desfășurare de activități agrozootehnice, situate în
Comuna Roșiori, Sat Mihai Bravu,
proprietăți din domeniul privat al
Comunei Roșiori, după cum urmează:
-teren extravilan în suprafață de
1.203mp, înscris în CF nr.50314
Roșiori sub nr.cadastral 50314 și
construcție cu suprafața de 123mp,
nr.cadastral 50314-C1; - teren extravilan în suprafață de 4.037mp, înscris
în CF nr.50315 sub nr.cadastral 50315,
cu construcție în suprafață de 138mp
-nr.cadastral 50315-C1, construcție cu
suprafața de 142mp -nr.cadastral
50315-C2, grajd cu suprafața de 55mp
-nr.cadastral 50315-C3 și grup sanitar
- nr.cadastral 50315-C4. Închirierea se
face conform art.333, art.335 din OUG
57/03.07.2019 și conform Hotărârii
Consiliului Local nr.45/16.04.2020. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele
interesate pot înainta o solicitare în
vederea obținerii caietului de sarcini
autorității contractante la adresa de
e-mail: primaria@rosiori.ro sau
personal la Registratura acesteia. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului /compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Se poate obține de la
Compartimentul Relații cu publicul
din cadrul Primăriei Comunei Roșiori,
nr.217, 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
în format electronic sau contra sumei
de 10Lei pe format de hârtie/exemplar,
se achită cash la casieria Primăriei
Comunei Roșiori. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
05.06.2020, ora 16:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 15.06.2020, ora
09:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Roșiori, nr.217, județul Bihor. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: în două exemplare originale, în plicuri sigilate. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.06.2020, ora 13.00, la sediul
organizatorului licitaţiei din Comuna
Roșiori, nr.217, 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, str.
Parcul Traian, nr.10, Oradea, județul
B i h o r, t e l e f o n 0 2 5 9 . 4 1 4 . 8 9 6 ,
0359.432.753, fax 0359.432.750,
email: tr-bihor-reg@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.05.2020.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
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:
UAT Orașul Berești, strada Trandafirilor, nr. 28, Oraș Berești, județul Galați,
telefon 0236.342.329, fax 0236.342.316,
e-mail: beresti@gl.e-adm.ro, achizitii@
orasulberesti.ro, cod fiscal 3346883. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: pășuni cu o
suprafață de 70,46ha, conform caietului
de sarcini, aparținând domeniului
privat al Orașului Berești, județul
Galați, conform HCL 32/30.08.2019 și
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul
Achiziții Publice. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Orașului Berești, strada Trandafirilor, nr.28, județul Galați. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
5Lei/exemplar, se achită numerar la
casieria Primăriei Orașului Berești. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.06.2020, ora 12:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 15.06.2020, ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei
Orașului Berești, strada Trandafirilor,
nr.28, județul Galați. 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: 16.06.2020, ora
10:00, Primăria Orașului Berești, strada
Trandafirilor, nr.28, județul Galați. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Galați, str.Brăilei,
nr.153, Galați, județul Galați, telefon
0236.460.333, fax 0236.412.130,
email: trgalati@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
21.05.2020.
l 1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria oraşului Pătârlagele, cu
sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon
0238/550001, e-mail: primaria.patarlagele@yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: imobilului în
suprafaţă de 12 m.p. situat în oraşul
Pătârlagele, str. N. Bălcescu, nr. 81A. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalită-
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ţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia se
ridică de la sediul Primăriei oraşului
Pătârlagele, cu cerere de înscriere la
licitaţie; 3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul locatorului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul de
Urbanism şi Achiziţii Publice; 3.3.
Costul şi condiţiile de plată sau obţinerea acestui exemplar: 10 lei, cu lichidităţi la casieria Primăriei Oraşului
Pătârlagele. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 05.06.2020, ora
16:00. 4. Informaţii privind ofertele:
Potrivit documentaţiei de atribuire. 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:
12.06.2020, ora 13:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei
Oraşului Pătârlagele, str.N.Bălcescu, nr.
108, Judeţul Buzău; 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 15.06.2020, ora
12:00, sala de şedinţe a instituţiei.

PIERDERI
l Certificat de Înregistrare și Certificate Constatatoare pe activitate ale
societății Rail Invest Trade SRL, cu
sediul în București, sectorul 2, Șos.
A n d r o n a c h e , n r. 5 5 , a v â n d
J40/2719/2018, CUI:38926239. Le
declar nule.
l Pierdut certificat constatator punct
lucru - Depozit Chiajna, al societatii
Metro Cash& Carry Romania SRL
J40/9081/2010 CUI RO 8119423, cu
sediul social in Bucuresti, b-dul
Theodor Pallay nr.51N, cladirea C,
corp - A pentru punctul de lucru din
Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Sos
de Centura nr. 37- 44, jud. Ilfov. Il
declar nul.
l Declar pierdut și nul Certificatul
Constatator, nr. de înregistrare 34739
din 06.09.2017 aparținând firmei SC
Creativ Complex Art SRL, pentru
punctul de lucru din Str. 1 Decembrie, nr. 34, Bistrița.
l Clovis Genți SRL, J05/587/2011,
CUI 28272161, declară piedut și nul
Certificat Constatator pentru punctul
de lucru situat în Mun.Oradea, str.
Suișului, nr.10/A, în cadrul Galeriilor
Comerciale Real, jud.Bihor.
l Pierdut document competență
Implantologie Orală, pe numele
Dumitrescu Leon, eliberat de către
DSP, îl declar nul.

DECESE
l În data de 19 Mai 2020, a plecat în
lumea îngerilor prof. dr. Viorica
Bălăianu, un dascăl deosebit de iubit
și apreciat, un om minunat, pentru
care nu a existat o bucurie mai mare
decât dăruirea totală în cariera sa și
dragostea pentru atâtea generații de
elevi pe care i-a format. Va rămâne
veșnic în sufletele noastre. Mirela și
familia.

