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OFERTE SERVICIU
l SC Arda SRL Ploiești angajează Manipulant Mărfuri. 
Relații la tel.0764.780.146.

l Serviciul Public de Gospodărie Urbană, cu sediul în 
orașul Sighetu Marmației, strada Al.Ivasiuc, nr. 13, 
judeţul Maramureș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuție de: - 
Referent Casier - gradul IA - COR 421114, conform HG 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: - 
Proba scrisă în data de 23.06.2020, ora 10:00; - Proba 
interviu în data de 29.06.2020, ora 10:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -Studii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; - Vechime în muncă 10 ani, minim 5 ani 
în specialitate; -Operare PC (Microsoft office -Word, 
Excel, Power Point) -nivel mediu. 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 Serviciul 
Public de Gospodărie Urbană. Relaţii suplimentare la 
sediul: Serviciul Public de Gospodărie Urbană, persoană 
de contact: Balea Maria, telefon 0262.315.956, fax 
0262.311.195.

l I.N.C.D.T.P. Sucurala ICPI Bucuresti, str. Ion Minu-
lescu, nr. 93, organizeaza concurs pentru ocuparea a 
doua posturi vacante de Agent de Securitate Interventie. 
Conditii de participare: Studii medii. Aptitudini nece-
sare: vigilenta, seriozitate, punctualitate. Dosarele de 
concurs se depun in termen de 20 de zile de la data 
aparitiei anuntului. Relatii suplimentare la Serviciul 
Resurse umane: icpi@icpi.ro, tel. 021.323.5060 / 114.

l Societate comercială, cu sediul în Sebeș, angajează 1 
Manipulant marfă pentru magazin comercial. Atribuții: 
sortare, încărcare, descărcare și securizare marfă. Activi-
tate 8 h/zi, 40 h/săpt. Cerințe: studii medii, persoană 
ordonată și disciplinată. Informații la tel. 0747.595.777.

l Densel 17 Transporter angajează șoferi profesonisti, 
mașini de mare tonaj, cunoașterea limbi engleze sau 
germane prezinta avantaj. Informații 0749.373.858 sau 
densel17transporter@yahoo.com.

l Denzer Logistik angajează șoferi profesonisti, mașini 
de mare tonaj, cunoașterea limbi engleze sau germane 
prezinta avantaj. Informații: 0749.373.858 sau denzerlo-
gistik@yahoo.com

CITAȚII
l Miron Costin, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sat 
Rucăreni, com. Soveja, jud. Vrancea, identificat cu CI 
seria VN, nr. 336127 emisă de SPCLEP Panciu, CNP 
1800330170129, este chemat în judecată în calitate de 
chemat în garanție și pârât la Tribunalul Brașov pentru 
data de 25.06.2020, ora 09:00, sala T5, în Brașov, 
B-dul.15 Noiembrie, nr. 45, în dosarul cu nr. 
2508/62/2015/a1, având ca obiect atragerea răspunderii 
pentru intrarea în insolvență, în proces cu Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Brașov, în calitate de 
reclamant.

l Numita Buhuș Carmen, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în sat Miroslava, strada Ioan Potcoavă Vodă număr 13, 
comuna Miroslava, judeţul Iași, este chemată la Judecă-
toria Iași, strada Anastasie Panu număr 25, sala 3, 
complet C 01 M, la data de 15.06.2020, ora 13:40, în 
calitate de pârâtă, în contradictoriu cu reclamantul 
Buhuș Gabriel, în dosarul număr 20042/245/2019, având 
ca obiect divorț cu minori, exercitarea autorității părin-
tești, stabilire domiciliu minori, pensie de întreținere.

l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința celor 
interesați faptul că petenții Kovacs Balint și Kovacs Eva, 
ambii domiciliați în comuna Ozun, sat Sântionlunca nr. 
174, județul Covasna, solicită dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului înscris în 
CF nr.24871 Ozun (CF vechi nr.141-Sântion) nr.top 161 
și 162/1 curte și grădină de 324mp, având ca proprietar 
tabular pe defuncta Kelemen Rozalia și asupra imobi-
lului înscris în CF.29606 Ozun (CF vechi nr.829 Sântion-
lunca) nr.top.160/2 curte și grădină de 919 mp, având ca 
proprietar tabular pe defuncta Kicsi Roza, născută 
Fazakas. Toți cei interesați pot face opoziție la Judecă-
toria Sf.Gheorghe, str.Kriza Janos, nr. 2, jud.Covasna, cu 
precizarea că, în caz contrar, în termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea 
cererii. Dosar nr.1642/305/2020.

l Grigoriu Florin, cu ultimul domiciliu în sat Ştefăneștii 
de Jos, este chemat la Judecătoria Sectorul 4 București, 
str.Danielopol Gheorghe, nr. 2- 4, sector 4, camera 312, în 
ziua de 15.06.2020, Completul C15 (2020)- civil, minori 
și familie, ora 09:30, în calitate de Pârât, în proces cu 
Tudosa Ştefania Daniela, în calitate de Reclamant, 
tăgadă paternitate.

l Numita Buican (fosta Rusu) Rodica Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Tg-Jiu, Str. Mioriţei, nr. 
8, Bl. 8, Sc. 3, Ap. 4, Jud. Gorj, este citată la Judecătoria 

Târgu Jiu pe data de Joi, 11.06.2020, ora 12:15, 
completul C-26, sala 7, în calitate de pârâtă, dosarul civ. 
nr. 14238/318/2019, în procesul de partaj judiciar cu 
reclamantul Rusu Dumitru.

l Grumezescu Violeta cheamă în judecată pe Grume-
zescu Adrian Robert în dosarul 4978/196/2019 al Judecă-
toriei Brăila, având ca obiect, desfacerea căsătoriei, cu 
termen de judecată pe data de 17.06.2020.

l Se citează numiții Pop Ileana, Furcea Maria, Petri 
Grigore, Iacob Saveta, Cosmi Pantilimon, Cosmi Conon, 
Cosmi Cătălina, Cosmi Docea, Cosmi Nicolae, Iacob 
Floare căs. Cleja, Iacob Dumitru, Iacob Ioan, Iacob 
Maria și Iacob Măriuca, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 1886/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Coșbuc Maria, având ca obiect uzucapiune, succesiune, 
ș.a., cu termen la 01.07.2020.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei 
Chisineu Cris se afla dosarul nr. 19/210/2020 cu termen 
de judecata la data de 15.07.2020 ora 12:00, avand ca 
obiect cererea lui Tipei Elita, pentru constatarea doban-
dirii a dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra 
imobilului din Zarand nr. 376 jud. Arad, inscris in CF 
302953 Zarand topo 458-459/1, avand proprietar tabular 
pe Coste Floare. Persoanele interesate pot face opozitie 
la numarul de dosar indicat mai sus in termen de o luna 
de la data publicarii prezentei somatii.

DIVERSE
l Cumpăr pene de gâscă, 80Lei/kg. 0755.843.691.

l Anunț privind lucrarea “Construcție Stație Distribuție 
Carburanți și Spălătorie Auto“ pe strada Caracalului, nr. 
12-14, Corabia, jud.Olt, privind obținere PUZ la adresa 
mai sus menționată. Beneficiar: SC Dolgas SRL.

l Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea intențio-
nează să transmită fără plată bunuri de resortul auto 
piese auto (Dacia 1310, Aro Volkswagen Vento ) institu-
țiilor publice sau unităților de cult aparținând cultelor 
religioase recunoscute în România care sunt interesate 
de preluarea acestora. Instituțiile și/sau unitățile de Cult 
interesate pot obține informații la numărul de telefon 
0237/207234 și poți transmite solicitarea privind prelu-
area fără plată pe adresa de email achizitii.ipjvn@yahoo.
com. Anunţ Prealabil Privind Afișarea Publică A Docu-
mentelor Tehnice Ale Cadastrului: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială comuna Sinești, judeţul Ialomiţa, 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr. 2, începând cu data de 11 
iunie, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
comunei Sinești, strada Primăriei, nr. 29, judeţul 
Ialomiţa, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea Cadas-
trului și Publicităţii Imobiliare nr. 7/ 1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Publicarea se va face pe site-ul 
Primăriei comunei Sinești. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei comunei Sinești și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Anunţ Public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul în 
sat Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul 
lui Bot, km 73+810, județul Prahova, anunţă public 
solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „Supermarket Lidl” amplasat în municipiul 
Bacău, Str. Mioriței, nr. 41, județul Bacău. Persoanele 
fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele 
contestații sau sugestii, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Bacău, str. Oituz, nr. 23, jud. Bacău, 
Telefon: 0234.512.708, e-mail: office@apmbc.anpm.ro.    

l SC Tfv Hidraulic SRL, cu sediul în mun. Focșani, Str. 
Viilor, nr. 2A, județul Vrancea, solicită la APM Vrancea 
obținerea autorizației de mediu pentru activitatea de 
Repararea mașinilor - cod CAEN Rev. 2 3312, ce se 
desfășoară în mun. Focșani, Str. Viilor, nr. 2A, județul 
Vrancea. Eventualele propuneri și sugestii/observații ale 
publicului privind activitatea menționată se vor prezenta 
în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, de 
luni până joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 
8:00 – 14:00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, telefon: 
0237.216.812, unde se poate consulta și documentația 
tehnică depusă.

l Anunț reluare activitate de publicare și consultare a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: 
Prahova. Denumire UAT: DRAJNA. Sector cadastral: 
nr. 36. OCPI Prahova anunță reluarea termenelor legate 
de publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr. 36, 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: 27.02.2020. Data de sfârșit a 
afișării: 25.06.2020. Adresa locului afișării publice: 
Primăria comunei Drajna. Repere pentru identificarea 
locației: comuna Drajna, sat Drajna de Sus, str. Neagoe 

Basarab, nr. 25, jud.Prahova. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei Comunei Drajna și pe site-ul ANCPI. Alte 
indicații utile pentru cei interesați: la tel.0244.290.202 și 
e-mail: secretar.drajna@gmail.com. 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 SDEE Muntenia Nord SA - SDEE - BUZĂU, titular 
al proiectului: „Modernizare RED Bâsca Rozilei, oraș 
Nehoiu, jud.Buzău. Lucrările se vor realiza pe UAT 
Gura Teghii”, anunţă prin SC Romproiect Electro SRL, 
publicul interesat, asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, 
nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se 
supune evaluării adecvate, pentru proiectul sus menți-
onat, propus a fi amplasat în sat Păltiniș, str.Calea 
Penteleu, com. Gura Teghii, jud. Buzău. Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la următoarea adresă de internet www.
apmbuzau.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 de zile de la data publicării anunţului, pe 
pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului. În cazul în care nu sunt observaţii 
justificate din partea publicului, APM Buzău va emite 
Decizia etapei de încadrare.

l SDEE Muntenia Nord SA - SDEE - Buzău, titular al 
proiectului: „Modernizare RED sat Bâsca Rozilei, oraș 
Nehoiu, jud.Buzău”, anunţă prin SC Romproiect Electro 
SRL, publicul interesat, asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului, nu se supune evaluării adecvate, pentru 
proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în sat 
Bâsca Rozilei, oraș Nehoiu, jud.Buzău. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la următoarea adresă de internet www.
apmbuzau.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 de zile de la data publicării anunţului, pe 
pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului. În cazul în care nu sunt observaţii 
justificate din partea publicului, APM Buzău va emite 
Decizia etapei de încadrare.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. Finitex 
S.A, București, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. 
J40/2032/1991, CUI 404831, în temeiul art. 117 din 
Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republi-
cată și modificată, convoacă Adunarea generală ordinară 
a acţionarilor pentru data de 29.06.2020, ora 13:00, la 
sediul social al societăţii din București, Str. Sadului,  nr. 
35, sector 5, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul consolidat al acţiona-
rilor la data de referinţă 12.06.2020. Adunarea generală 
ordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi: 
1. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 
anul 2019; 2. Prezentarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2020; 3. Prezentarea și 
aprobarea politicilor și procedurilor contabile ale socie-
tăţii; 4. Desemnarea Directorului General, președintele 
consiliului de administraţie;  5. Prelungirea contractelor 
de prestări servicii cenzori. Documentele și materialele 
informative referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale ordinare vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor, la sediul societăţii începând cu data de 
10.06.2020. Acţionarii pot participa la adunarea generală 
ordinară, personal sau prin reprezentant mandatat prin 
procură specială, conform prevederilor legale. Formu-
larul de procură specială se poate obţine la sediul socie-
tăţii începând cu data de 10.06.2020 și se va depune la 
sediul societăţii până la data de 20.06.2020). În cazul 
neîntrunirii cvorumului legal, a doua convocare este 
pentru data de 30.06.2020 la aceeași oră, în aceșsi loc și 
cu aceeași ordine de zi. Relaţii la telefon  0214231125. 
Președinte Consiliu de administraţie Ing. Ganciu 
Constantin.

l Convocare. Administratorul unic al societății Energo 
Industrial Imobili SA, cu sediul social în municipiul 
București, bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5, 
Clădirea Office Building, etaj 6, camera 6O, sector 2, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul București sub nr. J40/5088/2018, având 
cod de înregistrare fiscală RO39183612, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/5088/2018, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționa-
rilor la data de 29.06.2020, ora 14:30, la adresa: munici-
piul București, bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5, 
Clădirea Office Building, etajul 6, sector 2, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii la 
sfârșitul zilei de 22.06.2020, cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea vânzării imobilului situat în municipiul 
București, Drumul Bercenarului nr.3, sector 4, intabulat 
în Cartea Funciară nr. 230316 a municipiului București 
- Sector 4, format din teren intravilan cu suprafața de 
13.293mp, identificat cu nr.cadastral 230316 și construc-
țiile edificate pe acesta, identificate cu nr.cadastrale 
230316-C1, 230316-C2, 230316-C3, 230316-C4, 230316-

C5, 230316-C6, 230316-C7, 230316-C8, 230316-C9, 
230316-C11, 230316-C12 și 230316-C13. 2. Aprobarea 
vânzării imobilului situat în municipiul București, 
Drumul Bercenarului nr. 7, sector 4, intabulat în Cartea 
Funciară nr. 226244 a municipiului București - Sector 4, 
format din teren intravilan cu suprafața de 1.363mp, 
identificat cu nr.cadastral 226244 și construcțiile edificate 
pe acesta, identificate cu nr.cadastrale 226244-C1, 
226244-C2, 226244-C3 și 226244-C4. 3. Adunarea va 
decide de asemenea și cu privire la modalitatea de 
vânzare a imobilelor și condițiile tranzacțiilor; va stabili 
prețul minim de vânzare și modalitatea de plată a aces-
tuia. De asemenea, adunarea va hotărî și cu privire la 
persoanele care vor fi împuternicite să negocieze clauzele 
contractuale și să decidă cu privire la detaliile tranzacți-
ilor, să semneze contractul/contractele de vânzare și, 
dacă va fi cazul, orice promisiune bilaterală de vânzare 
sau alt act prealabil ori subsecvent vânzării, să aprobe 
efectuarea oricăror formalități necesare și să angajeze 
cheltuielile aferente în scopul vânzării imobilelor și să 
îndeplinească formalitățile necesare pentru depunerea la 
Oficiul Registrului Comerţului și publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adoptate, 
inclusiv cu privire la posibilitatea delegării oricăreia sau 
tuturor acestor puteri. În cazul în care cvorumul necesar 
nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală 
Extraordinară a acționarilor se va ține la data de 
30.06.2020, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Documentele și materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a 
adunării pot fi obţinute de la sediul societăţii. Acţionarii 
pot participa la adunare personal sau prin reprezentanţi, 
în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor 
legale. 

COMUNICAT
l Athenee Palace S.A., B-dul Poligrafiei, nr. 1C, clădire 
birouri Ana Holding, Et. 1, biroul nr. 10, sector 1, Bucu-
rești, C.U.I. RO 1569250; J40/612/1991, Comunicat Ref. 
Disponibilitate Raport Trimestrul I 2020: În conformi-
tate cu prevederile Legii 24/2017 și ale Regulamentului 
ASF nr. 5/2018, aducem la cunoștiinţa acţionarilor că 
Raportul trimestrial pentru trimestrul I 2020 pentru 
Societatea Athenee Palace SA a fost transmis la ASF și 
BVB. Raportul este disponibil, începând cu data de 27 
Mai 2020, pentru consultare, atât pe suport de hârtie la 
sediul societăţii, precum și în format electronic pe websi-
te-ul societăţii la adresa www.athenee-palace.ro - secţi-
unea Rapoarte Financiare. Prezentul comunicat a fost 
transmis, concomitent, Bursei de Valori București și 
Autorităţii de Supraveghere Financiară. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 021-202.11.99. 
Director general, Liliana Rodica Mateias.

PIERDERI
l United Farms Rom Cooperativa Agricola declara 
pierdut certificat de inregistrare seria B, nr. 3924445 
eliberat la 15.07.2019 de ORCT Neamt. tel: 0768468935.

l Recruiting Crew SRL, denumire actuală Thetactiv 
Solutions SRL, J12/3663/2015, CIF:35293922, anunță 
pierderea Certificatului de înregistrare și a Certificatelor 
constatatoare. Le declarăm nule.

l Farkas Service SRL, J12/484/1992, CIF:235325, 
anunță pierderea Certificatelor constatatoare. Le 
declarăm nule.

l Vrinceanu Decebal Lucian Persoană Fizică Autori-
zată, înregistrată la ONRC Vaslui sub nr. F37/107/2003, 
având CUI:20623658, declară pierdute și nule Certifi-
catul de Înregistrare al PFA-ului, precum și Certificatul 
Constatator aferent sediului social.

LICITAȚII
l Primăria orașului Ştefănești, jud. Argeș, organizează 
licitaţie publică în data de 22 iunie 2020, ora 12:00, la 
sediul Primăriei Ştefănești, Calea București nr. 1, județul 
Argeș, Sala de Consiliu, în vederea închirierii spațiu 
pentru prestări servicii medicale (cabinet medical) în 
suprafață de 13,11 mp și cota parte de 1/3 (echivalentul 
suprafeței de 7,66 mp) din spațiul cu destinația sală 
tratament, în incinta clădirii denumită „Club Ştefănești 
blocuri” oraș Ştefănești, str. Coasta Câmpului nr. 48, etaj, 
județul Argeș, în vederea desfățurării de servicii medi-
cale. Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 10/2020, 
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 
inf la ț ie i  la  momentul  înche ier i i  contrac-
tului, pentru spațiul pentru prestări servicii medi-
cale (cabinet medical) în suprafață de 13,11 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 închi-
riere, cu posibilitate de prelungire a duratei. Caietul de 
sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei 
orașului Ştefănești, județul Argeș, Compartiment juridic, 
începând cu data de 29 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 208 lei (5 lei/
mp/lună X 20,77 mp totali = 103,85 lei X 2 = 207,7, 
rotunjit ce depășește 0,50% fiind 208 lei). Condiţii de 
participare: nu se acceptă ofertanţii care înregistrează 
datorii la bugetul local. Ofertele se depun într-un exem-
plar original și un exemplar copie conform cu originalul, 
la sediul Primăriei orașului Ştefănești, județul Argeș, sau 
prin poștă, în termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
Primăria orașului Ştefănești, tel./ fax 0248 - 266752, 
zilnic între orele 10:00 - 14:00.

l Primăria orașului Ştefănești, jud. Argeș, organizează 
licitaţie publică în data de 22.06.2020, ora 11:00, la sediul 
Primăriei Ştefănești, Calea București nr. 1, județul Argeș, 
Sala de Consiliu, în vederea închirierii spațiu pentru 
prestări servicii medicale (cabinet medical) în suprafață 
de 14,71 mp, în incinta clădirii denumită „Club Ştefă-
nești blocuri” oraș Ştefănești, str. Coasta Câmpului nr. 
48, etaj, județul Argeș, în vederea desfățurării de servicii 
medicale. Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 
12/2020, 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 contrac-
tului, pentru spațiul pentru prestări servicii medi-
cale (cabinet medical) în suprafață de 14,71 mp. Durata 
de închiriere este de 2 ani de la data încheierii contrac-
tului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei. 
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la  
sediul Primăriei orașului Ştefănești, județul Argeș, 
Compartiment juridic, începând cu data de 29 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 147 lei (5 lei/mp/lună X 14,71 mp=73,55 lei X 2=147,1, 
rotunjit fiind 147 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 Ştefănești, județul Argeș sau prin poștă, în 
termen de 20 zile de la data publicării anunțului. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la Primăria orașului 
Ştefănești, tel./ fax  0248 - 266752, zilnic între orele 10:00 
- 14:00.

l Cronos Team SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv  SPRL  scoate la vânzare  prin licitaţie 
publică pornind de la 40% din preţul de inventar cu TVA 
inclus bunuri mobile (firme luminoase - 2 buc = 1.209,6 
lei, rafturi - 3 buc = 280, pompa vin - 8 buc = 640 lei, 
scanner Symbol - 1 buc - 120 lei, imprimanta Lexmark - 
1 buc = 120 lei, calculator Optilex + monitor + tastatura 
+ mouse - 1 buc = 400 lei, scaun birou - 1 buc = 150 lei, 
birou - 1 buc = 120 lei, set masa + 4 scaune - 10 buc = 
1.600 lei, cuptor pizza - 1 buc = 1.880 lei, cuptor pizza - 1 
buc= 1.880 lei, mobilier lemn (lambriu + grinzi) - 1 buc = 
2 . 8 0 0  l e i ) .  P e r s o a n e l e   i n t e r e s a t e 
vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar in suma de 500 lei fara TVA și vor depune 
documentele  de  participare  la  licitaţie  cu  cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în 03.06.2020, ora 10:00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800 e-mail:office@viainsolv.ro. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 10.06.2020 si 
17.06.2020 aceeași oră, în același loc.

l I. Autoritatea contractantă: Primăria Municipiului 
Sebeș, cod fiscal 4331201; sediul: mun. Sebeș, str. Piața 
Primăriei, nr.1, jud. Alba; date contact: tel. 0258.731.318; 
0258.731.006, fax: 0258.734.187, Rețea RDS: 
0358.401.146; 0358.401.147, E-mail: sebespri@yahoo.
com. contact: compartiment Registru Agricol (Parcul 
Arini nr. 1). Anunță reluarea licitației publice, aprobate 
prin H.C.L. nr. 99/2020, pentru un număr de 9 (nouă) 
loturi/parcele teren pășuni, neadjudecate la termenul din 
19.05.2020, după cum urmează: Lot 1, suprafață: 25,76 
ha. nr. cad.309, zona Lancrăm; Lot 2, suprafață: 17,84 
ha. nr. cad.336, zona Lancrăm; Lot 3, suprafață: 4,47 ha. 
nr. cad.509, zona Lancrăm; Lot 4, suprafață: 1,11 ha. nr. 
cad.507, zona Lancrăm; Lot 5, suprafață: 11,90 ha. nr. 
cad.516/1/11, zona Lancrăm; Lot. 6, suprafață: 2,60 ha. 
nr. cad.1143/14 Sebeș; Lot. 7, suprafață: 5,41 ha. nr. 
cad.574/1/14 Sebeș; Lot. 8, suprafață: 2,36 ha.nr. 
cad.574/1/15 Sebeș; Lot. 9, suprafață: 3,48 ha. nr. 
cad.3202/3204 Răhău. Notă: se organizează licitație 
publică separată pentru fiecare lot în parte, fiecare parti-
cipant având posibilitatea de a depune mai multe oferte, 
pentru mai multe parcele/loturi, cu condiția încadrării în 
nivelul de încărcare pa hectar. II. Informații privind 
documentația de atribuire: persoanele interesate pot 
intra în posesia documentației de atribuire pe baza unei 
solicitări scrise, achitând la casieria Primăriei Munici-
piului Sebeș suma de 300 lei (cost un exemplar), obținut 
de la compartimentul Registru Agricol. Ofertanții care 
au depus oferte la termenul din data de 19 mai 2020 nu 
vor mai achita suma de 300 lei reprezentând contrava-
loarea documentației de atribuire/caietul de sarcini. Cei 
interesați, la cerere, pot solicita în scris clarificări până 
cel târziu în data de 10 iunie, orele 14:00. III. Informații 
privind ofertele: Ofertele se depun într-un singur exem-
plar, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș din Sebeș, str. 
Piața Primăriei, nr. 1, jud. Alba, până cel târziu în data 
de 17 iunie 2020, orele 14:00, conform instrucțiunilor 
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cuprinse în documentația de atribuire. Ofertele depuse 
după aceasta dată vor fi considerate tardive și vor fi 
excluse de la evaluare. IV. Data și locul ședinței publice 
de deschidere a ofertelor: Deschiderea ofertelor va avea 
loc în data de 24 iunie 2020, orele 10:00, la sediul provi-
zoriu din Sebeș, str. Parc Arini, nr. 1, jud. Alba. La 
ședința de deschidere a ofertelor poate particia orice 
persoană interesată care a depus cel puțin o ofertă până 
la data de 17 iunie 2020. V. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor: Persoanele nemulțumite se vor 
adresa Tribunalului Alba (secția comercială și de conten-
cios administrativ și fiscal) în condițiile și termenele 
prevăzute de Legea nr. 554/2004- Legea contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

l Comuna Victoria, cod fiscal 4540305, satul Victoria nr. 
343, comuna Victoria, judeţul Iași, cod 707580, telefon 
0232-295120, fax 0232-295120, email primariavictoria@
yahoo.com organizează licitație publică pentru concesi-
unea de terenuri situate în intravilan, aflate în domeniul 
privat al comunei Victoria, județul Iași, identificate 
astfel: T66, P 749/157 - 1050 mp, T66, P 749/72 - 842 
mp, T66, P 749/66 - 951 mp, T66, P 749/68 - 894 mp, 
T66, P 749/96 - 880 mp, T66, P 749/65 - 934 mp, T66, P 
749/76 - 1396 mp, T66, P 749/95 - 843 mp, T66, P 749/97 
- 887 mp, T66, P 749/54 - 1641 mp, T66, P749/36 - 1119 
mp, T66, P749/36, 749/34 - 1182 mp, T66, P749/10 - 790 
mp, T66, P 749/171 - 821 mp, T66, P 749/155 - 1050 mp, 
T66, P 749/151 -1050 mp, T66, P 749/149 - 1049 mp, 
T41, P319/8 - 1132 mp, T41,P319/9 - 1132 mp, T7, 
P68/3/2 - 1109 mp, T42, P337/40 - 857 mp, T42, P337/11 
- 1000 mp, T42, P337/10 - 1000 mp, T42, P337/26 -1000 
mp, T42, P337/29 - 1000 mp, T17, A140, T15, A135, DE 
134, HCA 137 - 1157 mp, T8, P 80/3 - 1000 mp, T17, 
A140 -1506 mp, T8, P 80/4 -1000 mp, T16, DE139, T17, 
A140 - 1004 mp, T8, P80/23 - 804 mp, T16, A138, 
DE139; T17, A140 - 1101 mp, T16, A138, DE139; T17, 
A140 - 1045 mp, T17, A140 - 1593 mp, T17, A140 - 1046 
mp, T17, A140 - 978 mp, T17, A140 - 1098 mp, T17, 
A140 - 1101 mp, T17, A140  - 1037 mp, T17, A140  - 
1029 mp, T17, A140  - 1013 mp, T17, A140  - 998 mp, 
T17, A140 – 1067 mp, T17, A140, DE 141 -1000 mp, 
conform O.U.G. nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 51/30.04.2020. Documentaţia de atribuire se 
găsește în caietul de sarcini. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire  la cerere, de la sediul Primăriei Victoria, satul 
Victoria nr. 343, comuna Victoria, județul Iași, respectiv 
de la Compartimentul achiziții publice și contracte - 
Primăria Victoria, satul Victoria nr. 343, comuna 
Victoria, județul Iași. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea documentației de atribuire este de 5 lei/exem-
plar ce se vor achita în numerar la casieria Primăriei 
Victoria, județul Iași. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11/06/2020, ora 12:00; Informaţii privind 
ofertelese găsesc în caietul de sarcini. Data limită de 
depunere a ofertelor: 17/06/2020, ora 14:00; Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Victoria, 
satul Victoria nr. 343, comuna Victoria, județul Iași, 
registratură. Ofertele se depun într-un singur exemplar. 
Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor este 18/06/2020, ora 10:00, la 
Primăria comunei Victoria, satul Victoria nr. 343, 
comuna Victoria, județul Iași Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Conten-
cios Administrativ, Tribunalul Județean Iași, strada 
Elena Doamna, nr. 1A, mun. Iași, judeţul Iași, Cod 
poștal 700398, Telefon: 0332.403.647, Fax: 0332.435.700, 
email tr-iasi-civ2@just.ro.

l Primaria Orasului Santana Organizeaza Licitatie In 
Vederea Vanzarii Terenului Situat In Santana, Str. 
Muncii Fn, Evidentiat In CF Nr. 308531, In Suprafata 
De 93.561 Mp., Apartinand Domeniul Privat Al 
Orasului Santana Cu Destinatia Zona De Agrement. 
Informații generale privind autoritatea contractanta, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul 
Arad, telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: 
contact@primariasantana.ro. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitatie publica, în special 
descrierea și identificarea   bunului care urmează să fie 
vandut: terenul situat in Santana, str.Muncii FN, eviden-
tiat in CF nr. 308531, in suprafata de 93.561 mp., apro-
bata prin H.C.L. nr. 165/17.10.2019 a Orasului Santana, 
apartinand domeniului privat al orasului Santana, jud.
Arad, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ. Informații privind documentația de atribuire: se 
regasesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau moda-
litățiile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul 
Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
județul Arad, de catre persoanele interesate, care 
transmit o solicitare in acest sens prin: mijloace electro-
nice, e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul vanzato-
rului, de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: compartiment Fond locativ din 
cadrul Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 
A, jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: 
documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către 
persoanele interesate, care transmit o solicitare în acest 
sens prin: - mijloace electronice, e-mail (pentru care în 
solicitare este necesar a ne comunica adresa de e-mail) 
fără costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea aces-
teia fiind de 50 lei. Plata poate fi achitata la casieria 
Primăriei  Orașului  Sântana sau în contul 
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria 
Arad. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
05.06.2020, ora 10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.  
Data limită de depunere a ofertelor: 18.06.2020, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 

fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
19.06.2020, ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei 
Orașului Sântana. 6. Instanța competenta în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Arad, Secția a III - a contencios-ad-
ministrativ – fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, 
Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad, județul Arad, telefon 
0257/250114, fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, 
in termen 30 zile de la data publicarii anuntului. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 28.05.2020.

l 1. Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: UAT Orașul Drăgănești-Olt, Nicolae Titulescu, 
Nr. 150, Drăgănești-Olt, judeţul Olt, România, telefon 
0758.116.685, fax 0249.465.815, email achizitiidrg@
yahoo.com. 2. Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: Suprafața de teren 
-domeniu public - de 28 mp, situată în intravilanul 
orașului Drăgănești-Olt, aferent Pieței 1 decembrie 1918 
din strada Dudești,  nr.6, conform HCL nr. 
128/23.12.2019 și în conformitate cu prevederile OUG 
nr.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: direct de la sediul UAT 
Orașul Drăgănești-Olt. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartiment Achiziții Publice, sediul Primă-
riei Orașului Drăgănești-Olt. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
10Lei achitați la casieria Primăriei. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 09.06.2020, ora 12:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere 
a ofertelor: 16.06.2020, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului 
Drăgănești-Olt, str.Nicolae Titulescu, nr. 150, cod poștal 
235400, jud.Olt, România. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 16.06.2020, ora 11:00, la sediul Primăriei 
Orașului Drăgănești-Olt, str.Nicolae Titulescu, nr. 150, 
cod poștal 235400, jud.Olt, România. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Olt-Slatina, str.Mănăstirii, nr. 2, jud.Olt, cod poștal 
230038, tel.: 0249.414.989, fax 0249.435.782, email: 
tribunalulolt@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
25.05.2020.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Fildu de Jos, cu sediul în Comuna 
Fildu de Jos, nr. 30, județul Sălaj, telefon 0260.667.832, 
fax 0260.667.832, e-mail: primariafildu@yahoo.com, cod 
fiscal 4637627. 2. Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: teren situat în extravi-
lanul localității Fildu de Sus în zona Cetățeaua, în 
suprafață de 100mp, înscris în Cartea Funciară nr. 
50050 a Comunei Fildu de Jos, aparținând domeniului 
privat al Comunei Fildu de Jos, conform HCL 
25/25.03.2020 și temeiul legal: OUG 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de la 
sediul Primăriei Fildu de Jos. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura Primăriei Fildu de Jos, nr. 30, 
Comuna Fildu de Jos, județul Sălaj. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 50 de lei pe suport de hârtie sau gratuit în 
format electronic. Prețul documentației se achită 
numerar la casieria Primăriei Fildu de Jos. 3.4. Data- 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.06.2020, ora 
16:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data- limită de 
depunere a ofertelor: 30.06.2020, ora 16.00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la 
Registratura Primăriei Comunei Fildu de Jos, nr.30, 
județul Sălaj. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare 
copii. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 06.07.2020, ora 10:00, 
la sediul temporar Biblioteca Fildu de Jos, nr. 123, 
județul Sălaj. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Sălaj, 
Strada Tudor Vladimirescu, nr. 12, Zalău, județul Sălaj, 
telefon 0260.611.085, fax 0260.611.551, email: tr-sa-
laj-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
27.05.2020.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in faliment, prin 
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 
2.500 mp situat in com. Banesti, Tarla 22/1, parcelele 
A966/37, F 965/43 si Put apa inscris in CF nr. 22806 
Banesti la pretul de 31.991,25 lei fara TVA si a terenului 
extravilan in suprafata de 506 mp masurata din acte 500 
mp situat in com. Banesti, Tarla 22/1, parcela A 966/58 
si Cladirile C1 Atelier, C2 Statie Pompe si C3-WC la 
pretul de 31.125 lei. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus la 75% din valoarile stabilite in raportul de 
evaluare. Licitatia publica are loc in baza hotararilor 

Adunarilor Creditorilor din data de 19.12.2016 si a 
Adunarii Creditorilor din 27.02.2020, a regulamentului 
de participare la licitatie si a caietului de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar. Pretul caietului de sarcini este de 
5.000 lei inclusiv TVA si se achita in numerar la sediul 
lichidatorului judiciar. Sedintele de licitatii vor avea loc 
pe data de: 10.06.2020, 12.06.2020, 17.06.2020, 
19.06.2020, 24.06.2020, 26.06.2020, 29.06.2020, 
02.07.2020, 07.07.2020, 09.07.2020, orele 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 
12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar, la telefon 0344104525.

l Primăria comunei Clinceni, cu sediul în comuna 
Clinceni, strada Principală, nr. 107A, judeţul Ilfov, tel./
fax 369.43.93/ 369.40.41, cod fiscal 6506628, e-mail 
primariaclinceni@yahoo.com, organizează licitaţie 
publică deschisă privind concesionarea spaţiului în 
suprafaţă de 120mp, str. Ciorogârlei, nr. 10, număr 
cadastral 2967, înscris în cartea funciară nr. 5345, ce 
aparţine domeniului public al comunei Clinceni. Costul 
documentaţiilor pentru înscrierea la licitaţie este de 500 
lei fără TVA și se achită la caseria primăriei comunei 
Clinceni. a) data la care pot ridica documentaţiile privind 

licitaţia 25.05.2020, b) adresa de unde se ridică documen-
taţiile privind licitaţia: Primăria comunei Clinceni, 
comuna Clinceni, strada Principală, nr. 107A, judeţul 
Ilfov- compartimentul contabilitate, c) adresa unde se 
depun ofertele Primăria comunei Clinceni, d) termenul 
limită de depunere a ofertelor 12.06.2020 ora 11.00, e) 
data deschiderii ofertelor 12.06.2020 ora 13:00 - la sediul 
primăriei comunei Clinceni, f) garanţia de participare la 
licitaţie este de 1.000 lei și se depune în contul 
RO41TREZ4215006xxx003094 -Trezoreria Ilfov. Valabi-
litatea ofertelor - 60 de zile calendaristice. Se vor trimite 
câte 2 oferte (copie și original). Soluţionarea  litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excutarea, 
modificarea și încetarea contractului de concesiune, 
precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor legii contenciosului 
administrativ nr. 544/2004, cu modificările ulterioare.

l Primăria comunei Clinceni, cu sediul în comuna 
Clinceni, strada Principală, nr. 107A, judeţul Ilfov, 
tel./fax 369.43.93/  369.40.41, cod fiscal 6506628, 
e-mail primariaclinceni@yahoo.com, organizează 
licitaţie publică deschisă privind vânzarea terenurilor 
intravilane aflate în domeniul privat al Comunei 

Clinceni cu suprafaţă de 1500mp și 959mp. Costul 
documentaţiilor pentru înscrierea la licitaţie este de 
300 lei fără TVA și se achită la caseria primăriei 
comunei Clinceni, taxa de participare este de 300 lei. 
a) data la care pot ridica documentaţiile privind lici-
taţia 25.05.2020, b) adresa de unde se ridică docu-
mentaţiile privind licitaţia: Primăria comunei 
Clinceni, comuna Clinceni, strada Principală, nr. 
107A, judeţul Ilfov- compartimentul contabilitate, c) 
adresa unde se depun ofertele: Primăria comunei 
Clinceni, d) termenul limită de depunere a ofertelor 
12.06.2020 ora 11:00, e) data deschiderii ofertelor 
12.06.2020 ora 13:00 -la sediul primăriei comunei 
Clinceni, f) garanţia de participare la licitaţie este de 
1 . 0 0 0  l e i  ș i  s e  d e p u n e  î n  c o n t u l 
RO41TREZ4215006xxx003094 -Trezoreria Ilfov. Se 
vor trimite câte 2 oferte (copie și original). Soluţio-
narea  litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, excutarea, modificarea și încetarea 
contractului de concesiune, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri  se realizează potrivit preve-
derilor  legii contenciosului administrativ nr. 
544/2004, cu modificările ulterioare.
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Invitație la licitație deschisă - două etape
Reabilitarea eficienței energetice a clădirilor educaționale (PT+ex.)

  

în cadrul Proiectului: GrCF2 W2 – Craiova Urban Rehabilitation
   

UAT Municipiul Craiova intenționează să utilizeze o parte din încasările unui împrumut 
acordat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca") pentru 
proiectul menționat mai sus. Detaliile financiare suplimentare sunt după cum urmează:
Acest contract va fi finanțat dintr-un împrumut al BERD de 15 000 000 EUR.
Contractul finanțat din împrumut acordat de Bancă este deschis firmelor din orice țară.
UAT Municipiul Craiova invită acum potențialii ofertanți pentru contractul menționat 
anterior. 

Descrierea achiziției este următoarea:
Antreprenorul va presta servicii de proiectare și va executa lucrări care au drept scop 
creșterea performanței termice și a eficienței energetice a unor clădiri aparținând 
unităților de învățământ situate în Municipiul Craiova, România:
LOT 1 1.a Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” - Școala nr. 23
 1.b Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” - Școala nr. 24
LOT 2 2.a Școala Gimnazială „Ion Creangă”
 2.b Școala Gimnazială „Ion Creangă” - Grădinița „Voinicelul”
LOT 3 3.a Colegiul Național „Nicolae Titulescu”
 3.b Grădinița „Castelul Fermecat”
LOT 4 4.a Grădinița „Pinocchio”
 4.b Grădinița „Paradisul Copiilor”

Regulile de achiziție aplicabile sunt Politicile și Regulile BERD care pot fi vizualizate la adresa:
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html

Această licitație va fi efectuată prin achiziții publice electronice prin intermediul 
portalului EBRD pentru achiziții electronice a clienților (ECEPP). Participanții potențiali 
care s-au înscris în ECEPP și și-au exprimat interesul pentru contract pot avea acces la 
documente și pot solicita clarificări și informații suplimentare de la client prin intermediul 
ECEPP. Firmele neînregistrate ar trebui să se înregistreze la ECEPP la acest link:
https://ecepp.ebrd.com/respond/8FJPP742K3
 
Fondurile din împrumutul acordat de Bancă nu vor fi utilizate în scopul plății către 
persoane sau entități sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import 
este interzisă printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 
luate în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite sau în temeiul unei 
legi sau al unui regulament oficial al țării Clientului.
Ofertele vor fi depuse în format electronic, doar pe portalul ECEPP. Nu se vor depune nici 
un fel de documente în format fizic.

Pentru informații suplimentare contactați: 
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Str. A.I. Cuza, Nr.7, Craiova, 200585, România
D-ul Marian Deselnicu 
Tel. +40 251416235 (int. 346), Email: investitii@primariacraiova.ro


