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OFERTE SERVICIU
l Societatea Anatolia Tehnic Eng.Co 
S.R.L. angajează un post pentru 
Inginer mecanic (cod COR 214401 ) și 
un post pentru Administrator societate 
comercială (cod COR 242111). 
Tel.0722.244.769.

l Aryana Yasim SRL, cu sediul în 
municipiul Craiova, angajează director 
societate comercială. Cerințe: studii 
superioare. Tel. 0769.937.447.

l Olimp Impex SRL angajează, pentru 
punctul de lucru din Oradea, Munci-
tori: lăcătuși construcții metalice și 
navale, sudori, vopsitori industriali. 
Oferim salar atractiv.  Detalii : 
0722.365.101.

l Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 
13, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
str. Energiei, nr. 21, judeţul Alba, orga-
nizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: -Numele 
funcției: Îngrijitor grupă învățământ 
preșcolar; -Număr posturi: 3 (normă 
întreagă), perioadă nedeterminată, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011 și 
H.G.nr.1027/2014. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.09.2020, ora 8.00; -Proba practică 
în data de 21.09.2020, ora 10:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale sau medii; 
-vechime: minim 5 ani; -cursuri de 
igienă absolvite sau dovada înscrierii la 
curs; -abilități, calități și aptitudini 
necesare: persoană serioasă, stabilă 
emoțional, responsabilitate și corectitu-
dine; -să cunoască și să poată identifica 
materialele de curățenie de bază, nece-
sare în activitatea de curățenie; -să aibă 
deprinderi practice specifice activității 
de curățenie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până 
la data de 11.09.2020, sediul unităţii din 
Alba Iulia, str. Energiei, nr. 21, judeţul 
Alba. Relaţii suplimentare la sediul 
unităţii din Alba Iulia, str. Energiei, nr. 
21,  judeţul  Alba și  la telefon 
0731.308.643.

l Grădinița cu Program Prelungit 
„Dumbrava Minunată”, cu sediul în 
municipiul Alba Iulia, str.George 
Barițiu, nr. 8, judeţul Alba, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, de: -Numele 
funcției: Îngrijitor grupă învățământ 
preșcolar; -Număr posturi: 2 (normă 
întreagă), perioadă nedeterminată, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011 și 
H.G.nr.1027/2014. -Numele funcției: 
Bucătar; -Număr posturi: 1 (normă 
întreagă), perioadă nedeterminată, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011 și 
H.G.nr.1027/2014. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.09.2020, ora 11:00; -Proba prac-
tică în data de 21.09.2020, ora 13:00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii generale sau medii; 
-vechime: minim 5 ani; -cursuri de 
igienă absolvite sau dovada înscrierii la 
curs; -abilități, calități și aptitudini 
necesare: persoană serioasă, stabilă 
emoțional, responsabilitate și corectitu-

dine; -să cunoască și să poată identifica 
materialele de curățenie de bază, nece-
sare în activitatea de curățenie; -să aibă 
deprinderi practice specifice activității 
de curățenie și de bucătărie. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 11.09.2020, 
sediul unităţii din Alba Iulia, str. 
George Barițiu, nr. 8, judeţul Alba. 
Relaţii suplimentare la sediul unităţii 
din Alba Iulia, str.George Barițiu, nr.8, 
judeţul Alba și la telefon 0786.912.307.

l Casa Oamenilor de Știință, unitate 
reînființată prin H.G.347/1990 cu 
finanțare de la bugetul statului, subor-
donată Academiei Române, organi-
z e a z ă  î n  c o n d i ț i i l e 
Regulamentului-cadru de organizare și 
desfășurare a concursului pentru 
ocuparea unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale în cadrul unității Casa 
Oamenilor de Stiință- Anexa 1, concur-
suri pentru ocuparea, pe durată nede-
terminată, a unui post contractual 
vacant- Auditor gradul IA. Cerinţele 
postului: •studii economice superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau ciclul II Bologna absol-
vite cu diplomă de master; •experienţă 
în specialitate: minimum 5 ani din care 
minimum 2 ani la o instituţie publică; 
•cunoştinţe temeinice de operare P.C. 
(Windows, Microsoft Office); •compe-
tenţenţe profesionale: audit intern, 
managementul riscului, control intern 
și guvernanţă, management, contabili-
tate, finanţe publice, tehnologia infor-
maţiei, drept, curs auditor intern în 
sectorul public– acreditare ANC; 
Concursul se va desfășura la sediul 
Academiei Române, București, Calea 
Victoriei nr.125, Sector 1, după cum 
urmează: 1. Afișarea anunțului la sediul 
unității se face în data de 28.08.2020; 2. 
Data limită până la care se pot depune 
personal actele pentru dosarul de 
concurs la sediul unității  este 
11.09.2020 ora 14:00; 3. Etapa I- 
selecție dosare- 14.09. 2020, ora 15:00; 
4. Etapa II- Proba scrisă- 21.09.2020 
ora 10:00; 5. Etapa III- Interviul- 
25.09.2020. Secretariatul comisiei de 
concurs între orele 09:00-14:00 zi lucră-
toare este asigurat de către Macovei 
R e b e c a  t e l .  0 2 1 . 3 1 8 . 2 4 . 4 0 , 
021.318.81.06/ interior 2708, e-mail 
rebeca.macovei@acad.ro.

l Editura Academiei Române, C.U.I. 
4266529, unitate subordonată Acade-
miei Române, organizează în condițiile 
Regulamentului-cadru de organizare și 
desfășurare a concursului pentru 
ocuparea unui post vacant sau 
temporar vacant, concursuri pentru 
ocuparea, pe durată nedeterminată, a 
unui post contractual vacant- Auditor 
gradul IA. Cerinţele postului: •studii 
economice superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
ciclul II Bologna absolvite cu diplomă 
de master; •experienţă în specialitate: 
minimum 5 ani din care minimum 2 
ani la o instituţie publică; •cunoştinţe 
temeinice de operare P.C. (Windows, 
Microsoft Office); •competenţenţe 
profesionale: audit intern, manage-
mentul riscului, control intern și guver-
nanţă, management, contabilitate, 
finanţe publice, tehnologia informaţiei, 

drept, curs auditor intern în sectorul 
public– acreditare ANC; Concursul se 
va desfășura la sediul Academiei 
Române, București, Calea Victoriei nr. 
125, Sector 1, după cum urmează: 1. 
Afișarea anunțului la sediul unității se 
face în data de 28.08.2020; 2. Data 
limită până la care se pot depune 
personal actele pentru dosarul de 
concurs la sediul unității  este 
11.09.2020 ora 15.00; 3. Etapa I- 
selecție dosare- 14.09. 2020, ora 15:00; 
4. Etapa II- Proba scrisă- 21.09.2020 
ora 10:00; 5. Etapa III- Interviul– 
25.09.2020; Secretariatul comisiei de 
concurs între orele 09:00-14:00 zi lucră-
toare este asigurat de către Elena 
S to ian ,  t e l .  0723215721 ,  t e l . 
021.318.81.06/ interioarele 2106 și 2119.

CITAŢII
l Se citează Roth Wilhelm Lorenz la 
Judecătoria Făgăraș în data de 
23.09.2020, ora 08:30, Dosar nr. 
91/226/2019, Fond Funciar- anulare 
Titlu de proprietate, cu reclamantul 
Debu Werner R.

l Doamna Jabran Eugenia, cetăţean 
român cu domiciliul în străinătate- 
Marea Britanie, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Marea Britanie, 50 Hazel 
Road, Erith DA8 2NA, este chemată la 
Judecătoria Craiova, cu sediul în 
Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 30, judeţul 
Dolj, în ziua de 16.09.2020, ora 09:00, 
complet Civil 33 (fost C6), în calitate de 
pârâtă în dosarul nr.3276/215/2019, în 
proces cu Mărgineanu Ilinca- recla-
mantă și Mărgineanu Ștefan-Mădălin, 
Mărgineanu Florentina-Mara și Filciu 
Daniela Nicoleta- pârâţi în dosarul mai 
sus menţionat, având ca obiect „partaj 
succesoral”.

l Citez pe England Ian Michael să se 
prezinte pe data de 22.09.2020 la Jude-
cătoria Turnu Măgurele, în calitate de 
pârât, în dosar numărul 769/329/2019, 
având ca obiect acțiune de partaj succe-
soral intentată de reclamantul England 
Robert George.

l Eventualii succesibili ai defunctului 
Hogea Vasile, CNP 1320107296188, 

sunt invitați să se prezinte la Biroul 
Inividual Notarial Costea Andra-
Ioana, cu sediul în orașul Sinaia, B-dul.
Carol I, nr. 57, județul Prahova, în data 
de 08.09.2020, ora 11:00, pentru a parti-
cipa la dezbaterea procedurii succeso-
rale a defunctului Hogea Vasile, CNP 
1320107296188, decedat la data de 
23.06.2010, cu ultimul domiciliu în 
orașul Sinaia, județul Prahova.

ADUNĂRI GENERALE
l GRIRO S.A. Sediul social: București, 
Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1, 
EUID: ROONRC J40/240/1991, 
J40/240/1991; C.U.I. RO1576509, 
Convocare: În conformitate cu preve-
derile art.117 din Legea societăţilor 
nr.31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și ale art. 17.3. 
lit.a) din Actul Constitutiv al GRIRO 
S.A. (denumită în continuare și „Socie-
tatea”), Consiliul de Administraţie al 
Societăţii convoacă acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 23.09.2020 (Data de 
Referinţă) pentru a participa în ziua de 
30.09.2020, ora 14:00, la sediul Socie-
tăţii din București, Calea Griviţei nr. 
355-357, Sector 1 (Sala de Consiliu, et.2 
din Clădirea Administrativă GRIRO), 
la Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, care va avea următoarea 
ordine de zi: 1) Confirmarea, ratificarea 
și aprobarea de către Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
GRIRO S.A. a Deciziei Consiliului de 
Administraţie al GRIRO S.A. din data 
de 17.06.2020, privind prelungirea 
Acordului de Împrumut nr. FA 
4505/20.06.2018, încheiat între GRIRO 
S.A. și Vista Bank (Romania) S.A. 
(fosta MARFIN Bank (Romania) S.A.) 
cu o durată de un an, în aceleași 
condiţii financiare și de garantare, 
precum și a actelor încheiate în acest 
sens între GRIRO S.A. și Vista Bank 
(Romania) S.A. (fosta Marfin Bank  
(Romania) S.A). 2) Aprobarea confir-
mării și a ratificării mandatului Direc-
torului General al GRIRO S.A. astfel 
cum a fost acordat prin Decizia Consi-
liului de Administraţie al GRIRO S.A. 
din data de 17.06.2020. 3) Confirmarea, 
ratificarea și aprobarea de către 

Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor GRIRO S.A. a: (i) Deciziei 
Consiliului de Administraţie al GRIRO 
S.A. din data de 30.07.2020, și a (ii) 
Actului Adiţional nr. 19S/30.07.2020 la 
Facilitatea de Credit Multiprodus nr. 
130A/3320/10.10.2007, astfel cum a fost 
modificată și completată prin actele 
adiţionale ulterioare, încheiată între 
GRIRO S.A. și Banca Comercială 
Română. 4) Aprobarea confirmării și a 
ratificării mandatului Directorului 
General al GRIRO S.A. astfel cum a 
fost acordat prin Decizia Consiliului de 
Administraţie al GRIRO S.A. din data 
de 30.07.2020, cu privire la semnarea 
Actului Adiţional nr. 19S/30.07.2020 la 
Facilitatea de Credit Multiprodus nr. 
130A/3320/10.10.2007, astfel cum a fost 
modificată și completată prin actele 
adiţionale ulterioare, încheiată între 
GRIRO S.A. și Banca Comercială 
Română. 5) Aprobarea împuternicirii 
unei persoane care va îndeplini forma-
lităţile de publicare și înregistrare a 
hotărârilor Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor. În cazul în care la 
data menţionată mai sus nu se întru-
nesc condiţiile de validitate/ cvorumul 
de prezenţă prevăzute de Actul Consti-
tutiv al Societăţii, se convoacă și se 
fixează în temeiul art.118 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și 
ale art. 17.12. din Actul Constitutiv al 
Societăţii, cea de-a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii, pentru data de 01.10.2020, 
ora 14:00, în același loc, cu aceeași data 
de referinţă și având aceeași ordine de 
zi ca prima adunare. Începând cu data 
de 23.09.2020, convocatorul, documen-
tele și materialele informative referi-
toare la aspectele incluse pe ordinea de 
zi, precum și proiectele de hotărâri, pot 
fi consultate și/sau procurate de catre 
acţionarii Societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00–16.00 la/de la sediul 
Societăţii. La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţi-
onarilor Societăţii la Data de Referinţă, 
respectiv, 23.09.2020, în mod direct sau 
reprezentaţi de către alte persoane, pe 
bază de procură specială, în conformi-

ANUNT
Subscrisa  S.C. Motiv8 Print S.R.L. – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str.P, Maior, nr. 30B, sc.2, 

parter, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că 
în data de 16.09.2020, ora 12.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, 
bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor 
bunuri mobile: 

Imprimanta Konika Minolta BizHub 6500 – 1180 euro plus TVA
Gravator – CNC BZT PFE 1000 – PX – 1.280 euro  plusTVA

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 50 lei, până 
înainte cu o zi de data licitației conform procedurilor legale. Prețurile se pot achita și în lei, la va-
loarea de curs valutar BNR din ziua plății. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 
16.09.2020, următoarele licitații vor avea loc în 30.09.2020, 14.10.2020 și 28.10.2020.

Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare prealabilă. Informații su-
plimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
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tate cu prevederile Actului Constitutiv 
al Societăţii. Formularul de procură 
specială se poate obţine începând cu 
data de 23.09.2020 şi care completat şi 
semnat se poate depune în original 
până pe data de 29.09.2020, ora 14:00, 
la sediul Societăţii din Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1. Consiliul 
de Administraţie al GRIRO S.A. 
Efraim Naimer Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie al GRIRO S.A.

l GRIRO Tower S.A. Sediu social: 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Bloc Turn Griro, et.1, birou nr. 5, 
S e c t o r  1 ;  E U I D :  R O O N R C .
J40/808/2012, J40/808/2012; C.U.I. 
RO29591487; Capitalul social subscris 
şi vărsat: 3.242.865 RON, Convocare: 
În conformitate cu prevederile art.117 
din Legea societăţilor  nr.31/1990, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare şi ale art. 17.3. lit.a) 
din Actul Constitutiv al GRIRO Tower 
S.A. (denumită în continuare şi „Soci-
etatea”), Administratorul Unic al 
Societăţii, convoacă acţionarii Socie-
tăţii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 23.09.2020 
pentru a participa în ziua de 
30.09.2020, ora 15:00, la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
ce se va desfăşura în Sala de Consiliu, 
et. 2 din Clădirea Administrativă 
GRIRO situată în Calea Griviţei nr. 
355-357, Sector 1, Bucureşti, care va 
avea următoarea ordine de zi: 1) 
Confirmarea, ratificarea şi aprobarea 
de către Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor GRIRO Tower 
S.A. a Actului Adiţional privind 
prelungirea Acordului de Împrumut 
nr. FA 4504/20.06.2018, încheiat între 
GRIRO Tower S.A. şi Vista Bank 
(Romania) S.A. (fosta Marfin Bank 
(Romania) S.A). 2) Aprobarea confir-
mării şi a ratificării mandatului Admi-
nistratorului Unic al GRIRO TOWER 
S.A. privind semnarea Actului Adiţi-
onal privind prelungirea Acordului de 
Împrumut nr. FA 4504/20.06.2018, 
încheiat între GRIRO Tower S.A. şi 
Vista Bank (Romania) S.A. (fosta 
Marfin Bank (Romania) S.A). 3) Apro-
barea menţinerii unei Garanţii de 
Companie în favoarea Băncii Comer-
ciale Române, în vederea suplimentării 
garanţiilor aferente Facilităţii de 
C r e d i t  M u l t i p r o d u s  n r . 
130A/3320/10.10.2007, cu toate 
completările şi modificările ulterioare, 
încheiată intre Banca Comercială 
Română şi GRIRO S.A. (Contractul 
de Credit), pentru durata prelungită a 
facilităţilor aferente Contractului de 
Credit. 4) Confirmarea, ratificarea şi 
aprobarea de către Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţi i ,  a  Actului  Adiţ ional  nr. 
19S/30.07.2020 la Facilitatea de Credit 
Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007, 
astfel cum a fost modificată şi comple-
tată prin actele adiţionale ulterioare. 5) 
Aprobarea confirmării şi a ratificării 
mandatului Administratorului Unic al 
Societăţii cu privire la constituirea 
Garanţiei de Companie menţionată la 
pct. 3 de mai sus, precum şi cu privire 
la semnarea Actului Adiţional nr. 
19S/30.07.2020 la Facilitatea de Credit 
Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007, 
astfel cum a fost modificată şi comple-

tată prin actele adiţionale ulterioare, 
menţionat la pct. 4 de mai sus. 6) 
Aprobarea împuternicirii  unei 
persoane care va îndeplini formalită-
ţile de publicare şi înregistrare a hotă-
rârii Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor. În cazul în care la data 
menţionată mai sus nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorumul de 
prezenţă prevăzute de Actul Consti-
tutiv al Societăţii, se convoacă şi se 
fixează în temeiul art. 118 din Legea 
societăţilor nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi ale art. 17.12. din Actul Constitutiv 
al Societăţii, cea de-a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii, pentru data de 01.10.2020, 
ora 15:00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
dată de referinţă şi având aceeaşi 
ordine de zi ca prima adunare. Înce-
pând cu data de 23.09.2020, convoca-
torul, documentele şi materialele 
informative referitoare la aspectele 
incluse pe ordinea de zi, precum şi 
proiectele de hotărâri, pot fi consultate 
şi/sau procurate de către acţionarii 
Societăţii, în zilele lucrătoare, între 
orele 08:00-16:00 la/de la sediul Socie-
tăţii. La Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de referinţă, 
respectiv, 23.09.2020, în mod direct sau 
reprezentaţi de către alte persoane, pe 
bază de procură specială, în conformi-
tate cu prevederile Actului Constitutiv. 
Formularul de procură specială se 
poate obţine începând cu data de 
23.09.2020 şi care completat şi semnat 
se poate depune în original până pe 
data de 29.09.2020, ora 15.00, la sediul 
Societăţii. Administratorul Unic al 
GRIRO Tower S.A.Toma Constantin.

DIVERSE
l SC Basil Interforest SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire 
spațiu comercial, birouri, atelier 
tâmplărie, rastel metalic, împrejmuire, 
alei şi acces carosabil, branşamente”, 
Comuna Blejoi, Sat Ploieştori, Tarlaua 
25 Parcela A208/41. Informațiile 
publice privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediu APM Prahova din 
Ploieşti, Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr. 
306 şi la sediul Comuna Blejoi, sat 
Ploieştori, T25, P A208/41, în zilele de 
luni-vineri, între orele 10:00-15:00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Prahova.

l SC Gosafe Food SRL, cu sediul în 
mun. Focşani, str. Republicii, nr. 45, 
județul Vrancea, solicită la APM 
Vrancea obținerea autorizației de 
mediu pentru activitatea de Restau-
rante - cod CAEN Rev. 2 5610, ce se 
desfăşoară în mun. Focşani, Bd. Gării, 
nr. 20, județul Vrancea. Eventualele 
propuneri şi sugestii/ observații ale 
publicului privind activitatea menţio-
nată se vor prezenta în scris, sub 
semnătură şi cu datele de identificare, 
de luni până joi între orele 8:00 - 16:00 
şi vineri între orele 8:00 - 14:00, la 

sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vrancea din Focşani, str. 
Dinicu Golescu, nr. 2, telefon: 
0237.216.812, unde se poate consulta şi 
documentația tehnică depusă.

LICITAŢII
l Primăria municipiului Alexandria, 
cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod 
fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria nr. 
230/29.07.2020, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea unui teren în 
suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând 
domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, cu numărul 
cadastral 31224, situat în strada Horia 
Cloşca şi Crişan, zona Bloc L2. Lici-
taţia va avea loc în data de 22.09.2020 
ora 10:00 la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, str. Dunării, nr. 139. 
Documentaţia de licitaţie poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra cost, la 
sediul Primăriei municipiului Alexan-
dria, Serviciul Gestionare Patrimoniu 
Public şi Privat. Împotriva licitaţiei se 
poate face contestaţie în condiţiile 
Legii 554/2004, a contenciosului admi-
nistrativ, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul Gestionare 
Patrimoniu Public şi Privat din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria, 
telefon 0247317732, int.132. Clarifică-
rile privind licitaţia se pot obţine 
maxim până la data de 16.09.2020.

l Primăria municipiului Alexandria, 
cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod 
fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria nr. 
253/17.08.2020, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea unui imobil 
cu regim de înălţime P+1 etaj, compus 
din teren în suprafaţă totală de 444,00 
mp., construcţia C1 în suprafaţă 
construită la sol de 405,00 mp. şi 
suprafaţă construită desfăşurată de 
459,00 mp., aparţinând domeniului 
privat de interes local al municipiului 
Alexandria, cu numărul cadastral 
31379, situat în strada Dunării, zona 
bl. 800. Licitaţia va avea loc în data de 
22.09.2020, ora 10:00, la sediul Primă-
riei Municipiului Alexandria, str. 
Dunării, nr. 139. Documentaţia de 
licitaţie poate fi studiată şi achiziţio-
nată, contra cost, la sediul Primăriei 
municipiului Alexandria, Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public şi 
Privat. Împotriva licitaţiei se poate 
face contestaţie în condiţiile Legii 
554/2004, a contenciosului adminis-
trativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul Gestionare 
Patrimoniu Public şi Privat din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria , 
telefon 0247317732, int.132. Clarifică-
rile privind licitaţia se pot obţine 
maxim până la data de 16.09.2020.

l C. I. I. Ștefănescu Cristian, cu sediul 
social în Craiova, str. A. I. Cuza, bl. 
Patria, sc. B, et. 1, ap. 5, jud. Dolj, în 
calitate de lichidator judiciar al S.C. 
D&D International S.R.L., cu sediul în 
Mun. Craiova, str. Frații Goleşti, bl. J 

9, sc. 1, ap.4, jud. Dolj - “în faliment”, 
vinde 3 autoturisme, rulate taxi, cu 
preturi incepand de la 1.100 lei fara 
T.V.A., preț pachet 4.800 lei fara 
T.V.A., prin licitatie publica deschisă 
cu strigare ce va avea loc la adresa din 
Craiova, str. A. I. Cuza, bl. Patria, sc. 
B, et. 1, ap. 5, jud. Dolj, în data de 
02.09.2020 orele 11:00, şi ulterior, în 
cazul in care nu vor fi adjudecate, la 
datele de 09.09.2020, 16.09.2020, 
23.09.2020, 30.09.2020, orele 11:00. 
Bunurile mobile se vor vinde si la 
pachet conform raport de evaluare 
intocmit in cauza şi a pretului stipulat 
în acesta la care se adaugă TVA. Toti 
cei interesati în cumpararea bunurilor 
mobile scoase la vanzare se vor 
prezenta la locul licitatiei din Craiova, 
str. A. I. Cuza, bl. Patria, sc. B, et. 1, 
ap. 5, jud. Dolj, până la data licitatiei 
publice îşi vor depune ofertele de 
cumparare în scris însoțite de o 
cauțiune de 10% din pretul de pornire 
a licitatiei. Informații suplimentare pot 
fi obținute de la lichidatorul judiciar, 
telefon 0745.574.440, fax: 0251-414187 
sau la adresa de e-mail: lichidatorste-
fanescucristian@yahoo.com.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, 
CUI 2541681, telefon0350425926, fax 
0350425926 concesionează  teren în 
suprafață de 1279 mp, situat în 
comuna Câineni, punct La Limită - 
Râu Vadului, Județul Vâlcea, aparţi-
nând domeniului privat, concesionarea 
se face conform OUG. 57/2019, şi 
conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 62 din data de 23.07.2020. Informa-
ţiile privind documentaţia de atribuire: 
se găsesc în caietul de sarcini.Docu-
mentatia de atribuire se poate ridica de 
la sediul Primăriei comunei Câineni 
iar  persoanele interesate pot achita la 
caseria unității contravaloarea docu-
mentației de atribuire de 100 de lei în 
c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO10TREZ67621070250XXXXX lei, 
cont deschis la Trezoreria Gura 
Lotrului sau se poate achita cu 
numerar la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 09.09.2020 ora 12:00; 
Data limită de depunere a ofertelor: 
17.09.2020 ora 08:00; Ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor se va desfă-
şura în 17.09.2020, ora 10:00, în sala de 
şedințe a Primăria comunei Câineni. 
Acţiunea în justiţie se introduce pentru 
soluționarea litigilor apărute la Secţia 
de contencios administrativ a Tribuna-
lului Vâlcea în baza prevederilor Legii 
nr.554/2004 legea contenciosului admi-
nistrativ, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. 

l S.C. Lux Agra SRL, prin lichidator 
judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta 
C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă scoaterea 
la vânzare, a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: Activul 
Nr.1: imobilului teren în suprafaţă 
totală de 50.510 mp, compus din 
urmatoarele parcele: Parcela de teren 
arabil - situată în intravilanul satului 
Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani 
în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1, suprafaţă totală 
de 8.284,00 mp, înscris în CF 295/N a 
com. Băluşeni, nr. topo 432. Parcela de 
teren arabil - situată în extravilanul 
com Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, 

p.c. 1/35, suprafaţă totală de 17.616,00 
mp, înscris în CF 294/N a com. Bălu-
şeni, nr. topo 431. Parcela de teren 
arabil - situată în intravilanul şi extra-
vilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, 
jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, 
suprafaţă totală de 24.610,00 mp (din 
care 5.919 mp teren intravilan în p.c. 
1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren extra-
vilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în 
CF 507/N a com. Băluşeni, nr. topo 
246/2-555-492 cu preţul de pornire de 
212.123,40 lei ( fara TVA) . Persoanele 
care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până 
înainte cu minim 5(cinci) zile raportat 
la data stabilită pentru vânzare sub 
sancţiunea decăderii, la sediul lichida-
torului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la Sediul Lichidatorului Judiciar 
Din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. 
Iaşi, În data de 10.09.2020 ora 16:00, şi 
se va desfăşura în conformitate cu 
Prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
28.09.2012. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de vanzare, 
o garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de incepere 
a licitatiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin plata in contul indicat 
de lichidator. Pentru participarea la 
licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichidato-
rului judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile 
Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, până la data de 
10.09.2020 ora 15:00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela 
la telefoanele:  0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea 
la licitaţie publică a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul SC Corex & C.B 
SRL, conform hotararii Adunarii 
Creditorilor din data de 03.10.2019, 
pretul de pornire al licitatiei fiind 
redus la 50% din cel stabilit in raportul 
de evaluare.Sunt scoase la licitatie 
urmatoarele bunuri: Autoturism Audi 
la pretul de 6.525 lei (an fabr.2007 
stare nesatisfacatoare, nefunctionala),-
Volkswagen Jetta la pretul de 3.450 
lei(an fabr.2008 stare nesatisfacatoare,-
nefunctionala), ATV Ranger la pretul 
de 10.450 lei(an fabr.2008, stare 
satisfacatoare, functionala, necesita 
reparartii), Scaun birou -6 buc la pret 
21 lei/buc., Birou-6 buc la pret de 90 
lei/buc, Dulap cu 2 usi -6 buc la pret de 
48 lei/buc, Multifunctionala HP Laser 
Pro -2 buc la pret de 190 lei/buc,UN.
CEN.Dell Optiplex 3020 -6 buc la pret 
de 225 lei/buc,Monitor Dell -6 buc la 
pret de 65 lei/buc., Distrugator docu-
mente -3 buc la pret de 215 lei/buc, 
Scanner Iris 3 buc la pret de 95 lei/
buc., Scaun birou -11 buc la pret de 21 
lei/buc.,Birou -11 buc la pret de 64 lei/
buc.,Dulap cu 2 usi -11 buc la pret de 
33,50 lei/buc. Licitaţiile publice vor 
avea loc pe data de: 03.09.2020, 
08.09.2020, 10.09.2020, 15.09.2020, 
22.09.2020, 24.09.2020, 29.09.2020, 
01.10.2020, 06.10.2020, orele 12:00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 
7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa de parti-
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l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Beștepe, comuna 
Beștepe, str. Tulcei, nr. 76, județul 
Tulcea, telefon/fax 0240/545.334, email: 
viorica_tirdea@primaria-bestepe.ro, 
cod fiscal 16363398. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: -7 loturi teren intravilan în 
suprafață de: -lot 14 -557mp; -lot 15 
-546mp; -lot 16 -516mp; -lot 17 -486mp; 
-lot 18 -455mp; -lot 36 -486mp; -lot 37 
-486mp; situate în sat Băltenii de Sus, 
comuna Beștepe, în T30, P314, aparți-
nând domeniului privat al Comunei 
Beștepe, conform H.C.L. nr.29 din 
27.05.2020 și temeiul legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, 
compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Beștepe, comuna Beștepe, str. Tulcei, nr. 
76, județul Tulcea. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 10Lei /exemplar, 
ce se achită la Caseria Primăriei 
Comunei Beștepe. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
10.09.2020, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 18.09.2020, ora 
12:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Beștepe, comuna Beștepe, str. Tulcei, nr. 
76, județul Tulcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate, unul exterior și unul 
interior. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 21.09.2020, ora 10:00, 
Primăria Comunei Beștepe, comuna 
Beștepe, str. Tulcei, nr. 76, județul 
Tulcea. 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 Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Tulcea, str.Toamnei, nr. 15, județul 
Tulcea, telefon 0240/504.276, fax 
0240/518.544,  e-mail :  tribuna-
lul-tulcea@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
27.08.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-

mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Padina, comuna Padina, str. 
Mare, nr. 91A, județul Buzău, cod 
p o ș t a l  1 2 7 4 1 0 ,  t e l e f o n / f a x 
0238/534.173, e-mail: primariapadina@
ymail.com, cod fiscal 4299470. 2. Infor-
mații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: spațiu în 
suprafață de 12mp (o cameră -supra-
față locativă principală) și teren în 
suprafață de 100mp, situate în comuna 
Padina, județul Buzău, str.Erou Armă 
Ion, nr.6, (în curtea fostului sediu al 
Primăriei), bun proprietate publică, în 
temeiul legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019 
și H.C.L. nr.19/27.05.2020. 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: la cerere, de la sediul insti-
tuției, Comuna Padina, str.Mare, 
nr.91A /parter, Compartimentul Secre-
tariat -Administrativ, județul Buzău, 
între orele 08:00-16:00. 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 la sediul instituției, Comuna 
Padina, str. Mare, nr. 91A /parter, 
Compartimentul Secretariat -Adminis-
trativ, județul Buzău. 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, de 
la sediul primăriei. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
10.09.2020, ora 10:00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 18.09.2020, ora 
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Padina, str. 
Mare, nr. 91A /parter, Compartimentul 
Secretariat -Administrativ, județul 
Buzău. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 18.09.2020, ora 11:00, 
Primăria Comunei Padina, str. Mare, 
nr. 91A /parter, județul Buzău. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Buzău, Secţia 
Contencios Administrativ, municipiul 
Buzău, str. Arhitect Petre Antonescu, 
nr. 4, judeţul Buzău, cod poștal 120187, 
telefon 0238/717.960, 0238/717.961, fax 
0238/717.959, e-mail: tr.buzau@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 27.08.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Orașul Lehliu-Gară, orașul Lehliu-
Gară, Str. Pompieri, nr. 3, județul Călă-
rași, cod poștal 915300, telefon 

0242/641.124, fax 0242/641.134, e-mail: 
consiliullocal@primarialehliugara.ro, 
cod fiscal 16300713. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: Teren intravilan, proprie-
tatea privată a Orașului Lehliu-Gară, 
categoria de folosință curți-construcții, 
în suprafață de 4.000mp, situat în 
orașul Lehliu-Gară, Str.Pădurii, Cv 
13/2, parcelă 2/1, județul Călărași, 
având numărul cadastral 24186, inta-
bulat în cartea funciară nr.24186 a 
U.A.T. Lehliu-Gară. Terenul are cate-
goria de folosință curți-construcții, 
funcțiunea dominantă -locuințe, 
conform H.C.L.nr.28 din 29.04.2020 și 

O.U.G.nr.57 din 03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: 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 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire, în baza unei 
solicitări scrise, la sediul Primăriei 
Orașului Lehliu-Gară, la Comparti-
mentul Relații cu Publicul, nr.telefon 
0242/641.124, sau se poate consulta pe 
site-ul: http://www.primarialehliugara.
ro -secțiunea Anunțuri -Anunțuri 
publice. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care 

pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: la sediul primăriei, 
Compartimentul Relații cu Publicul, 
Str. Pompieri, nr. 3, județul Călărași. 
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: 
Costul documentației de atribuire este 
de 50Lei. Plata se va face în lei la casi-
eria instituției sau în contul instituției: 
RO87TREZ2035006 XXX000068, 
deschis la Trezoreria Lehliu-Gară. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 11.09.2020, ora 14:00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 21.09.2020, ora 
14:00. 4.2. Adresa la care trebuie 

ANUNT
Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului, cu sediul  în Bocsa, str. 

Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului  J11/288/1999, CUI RO 
12192473, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data de 09.09.2020  
ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publi-
ca cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparţinând debitoarei: 

-   Parcare şi teren în Bocşa în suprafaţă de 1700 mp (CF nr. 30622 Bocşa, nr.cad/nr top. 30622) la 
preţul de 67.869 euro +TVA, reprezentând 90% din Raportul de evaluare;

-  Teren în Bocşa în suprafaţă de 15.100 mp (CF nr.30991 Bocşa,nr. cad 30991) la preţul de 4.997 
euro+ TVA reprezentând 90% din Raportul de evaluare;

-  Bunuri mobile:
- Autoutilitară Fiat Scudo 1,9D an fabricaţie 2004 la preţul de 8.996 lei +TVA reprezentand 90% din 

preţul de evaluare;
- Autoturism Fiat Scudo an fabricaţie 2005 la preţul de 9.401 lei +TVA reprezentand 90% din preţul 

de evaluare;
In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită, urmatoarele licitatii vor avea 

loc astfel: 23.09.2020, 07.10.2020, 21.10.2020, 04.11.2020, 18.11.2020 ora 13,00 la sediul lichidato-
rului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar 
la valoarea  200 lei+ TVA pentru fiecare mijloc de transport, 500 lei+TVA pentru fiecare bun imobil. 
Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri  
cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licita-

tie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 

ANUNT
Subscrisa  S.C. RECONS S.A. – în faliment, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cu-

noscut faptul că în data de 16.09.2020, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din Reşiţa, 
str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următoare-
lor bunuri mobile şi  imobile:

Bloc locuinte C11, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina – 1.135 mp – 24.480 euro. Preţul Ca-
ietului de sarcini este 200 lei plus TVA 

Bloc locuinţe C7, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas,  Anina – 1.135 mp – 24.480 euro. Preţul Caie-
tului de sarcini este 200 lei plus TVA

Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar, până înainte cu o zi de 
data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 
16.09.2020, următoarele licitaţii vor avea loc în 30.09.2020, 14.10.2020 şi 28.10.2020.

Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare prealabilă. Informaţii su-
plimentare se pot obţine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
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depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Orașului Lehliu-Gară, Str. Pompieri, nr. 
3, oraș Lehliu-Gară, județul Călărași, 
Registratură. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 
Fiecare ofertă se va depune în două 
exemplare (original și copie), într-un 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 24.09.2020, ora 14:30, la 
sediul Primăriei Orașului Lehliu-Gară, 
Str. Pompieri, nr. 3, oraș Lehliu-Gară, 
județul Călărași. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Călărași, Călărași, Str. București, 
nr. 106, județul Călărași, telefon/fax 
0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.08.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Orașul Lehliu-Gară, orașul Lehliu-
Gară, str.Pompieri, nr.3, județul Călă-
rași, cod poștal 915300, telefon 
0242/641.124, fax 0242/641.134, e-mail: 
consiliullocal@primarialehliugara.ro, 
cod fiscal 16300713. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: teren intravilan în suprafață 
de 1.255mp, proprietatea privată a 
Orașului Lehliu-Gară, categoria de 
folosință curți-construcții, situat în 
orașul Lehliu-Gară, str. Vlăstarului, nr. 
10, județul Călărași, având numărul 
cadastral 24135, intabulat în cartea 
funciară nr.24135 a UAT Lehliu-Gară. 
Terenul are categoria de folosință 
curți-construcții, funcțiunea domi-
nantă -locuințe, conform H.C.L.nr.26 
din 29.04.2020 și O.U.G.nr.57 din 
03.07.2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: 
Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire, în baza unei solicitări 
scrise, la sediul Primăriei Orașului 
Lehliu-Gară, la Compartimentul 
R e l a ț i i  c u  P u b l i c u l ,  t e l e f o n 
0242/641.124 sau se poate consulta pe 
site-ul: http://www.primarialehliugara.
ro -secțiunea Anunțuri -Anunțuri 
publice. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: la sediul Primăriei 
Orașului Lehliu-Gară, la Comparti-
mentul Relații cu Publicul, orașul 
Lehliu-Gară, str. Pompieri, nr. 3, 
județul Călărași. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: Costul documen-
tației de atribuire este de 50Lei. Plata se 
va face în lei la Casieria instituției sau 
în contul instituției RO87TREZ 

2035006XXX 000068, deschis la Trezo-
reria Lehliu-Gară. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
11.09.2020, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 21.09.2020, ora 
14:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Orașului Lehliu-Gară, oraș Lehliu-
Gară, str. Pompieri, nr. 3, județul Călă-
rași, Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferta: Fiecare ofertă se va depune în 
două exemplare (original și copie), 
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 24.09.2020, ora 
12;00, la sediul Primăriei Orașului 
Lehliu-Gară, oraș Lehliu-Gară, str.
Pompieri, nr.3, județul Călărași. 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 Admi-
nistrativ a Tribunalului Călărași, Călă-
rași, str. București, nr. 106, cod poștal 
910068, județul Călărași, telefon/fax 
0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.08.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Orașul Lehliu-Gară, orașul Lehliu-
Gară, str. Pompieri, nr .3, județul Călă-
rași, cod poștal 915300, telefon 
0242/641.124, fax 0242/641.134, e-mail: 
consiliullocal@primarialehliugara.ro, 
cod fiscal 16300713. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: Teren intravilan, proprie-
tatea privată a Orașului Lehliu-Gară, 
categoria de folosință curți-construcții, 
în suprafață de 30mp, situat în orașul 
Lehliu-Gară, str. Competrol, nr. 14, 
județul Călărași, având numărul 
cadastral 24183, intabulat în cartea 
funciară nr.24183 a UAT Lehliu-Gară. 
Terenul are categoria de folosință 
curți-construcții, funcțiunea domi-
nantă -locuințe, conform H.C.L.nr.27 
din 29.04.2020 și O.U.G.nr.57 din 
03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: 
Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire, în baza unei solicitări 
scrise, la sediul Primăriei orașului 
Lehliu-Gară, la Compartimentul 
R e l a ț i i  c u  P u b l i c u l ,  t e l e f o n 
0242/641.124 sau se poate consulta pe 
site-ul: http://www.primarialehliugara.
ro -secțiunea Anunțuri -Anunțuri 
publice. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: la sediul Primăriei 
Orașului Lehliu-Gară, la Comparti-
mentul Relații cu Publicul, orașul 
Lehliu-Gară, str. Competrol, nr. 14, 

județul Călărași. 3.3.Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: Costul documentației de 
atribuire este de 50Lei. Plata se va face 
în lei la casieria instituției sau în contul 
instituției  RO87TREZ2035006 
XXX000068, deschis la Trezoreria 
Lehliu-Gară. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 11.09.2020, ora 
14:00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 21.09.2020, ora 14:00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: la sediul 
Primăriei Orașului Lehliu-Gară, str.
Pompieri, nr. 3, oraș Lehliu-Gară, 
județul Călărași, Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: Fiecare ofertă se va 
depune în două exemplare (original și 
copie), într-un plic sigilat. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
24.09.2020, ora 13:30, la sediul Primă-
riei Orașului Lehliu-Gară, oraș Lehliu-
Gară, str. Pompieri, nr. 3, județul 
Călărași. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Călărași, Călărași, str. București, 
nr. 106, județul Călărași, cod poștal 
910068, telefon/fax 0242/315.736, 
e-mail: trcl.reg@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 26.08.2020.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: U.A.T.Gura Foii, 
comuna Gura Foii, județul Dâmbovița, 
telefon 0245/711.586, fax 0245/708.015, 
email: primariagurafoii_db@yahoo.
com, cod fiscal 4207026. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: 1. suprafață de 744mp, teren 
intravilan, curți, construcții și arabil, 
situat în comuna Gura Foii, sat Gura 
Foii, Tarla 2, Parcelă 118/1; 2.suprafață 
de 247mp, teren intravilan, curți, 
construcții, situat în comuna Gura Foii, 
sat Catanele, Tarla 1, Parcelă 75, 
bunuri proprietate publică, conform 
H.C.L. 35/19.08.2020 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Gura 
Foii. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Gura Foii, județul Dâmbo-
vița. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Persoanele interesate 
pot achita contravaloarea documenta-
ției de atribuire de 50Lei în contul 
concedentului: RO40TREZ2735006 

XXX000454, deschis la Trezoreria 
Găești, cod fiscal al concedentului: 
4207026. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 11.09.2020, ora 
15:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
21.09.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Ofertele 
vor fi depuse la Registratura Primăriei 
Comunei Gura Foii, județul Dâmbo-
vița. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 21.09.2020, ora 12:00, 
la sediul Primăriei Comunei Gura Foii, 
județul Dâmbovița. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Acțiunea în justiție se poate introduce 
la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Dâmbovița, Târgoviște, 
str. Calea București, nr. 3, județul 
Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax 
0245/216.622, e-mail: tr-dambovi-
ta-brp@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
27.08.2020.

l Maestro SPRL Filiala București, în 
calitate de administrator judiciar în 
consortiu cu General Group Expert 
SPRL al debitoarei Tehnologica 
Radion SRL- în reorganizare, cu 
sediul în București, str.Dâmbovița, 
nr.59, sector 6, CUI:4022079, înregis-
trată la ORC sub nr.J40/13360/1993, 
dosar 29969/3/2014, organizează lici-
tație publică cu strigare pentru valo-
rificarea bunului imobil aparținând 
debitoarei Tehnologica Radion SRL- 
în reorganizare: Apartament nr.16, 
situat în Mun. Constanța, stațiunea 
Mamaia, Bd.Mamaia, Ansamblul 
Caelia, înscris în Cartea Funciară 
nr.226024-C6-U18 a localității 
Constanța, în suprafață totală de 
187,17mp, teren aferent construcției 
în suprafață indiviză de 74,71mp, 
respectiv cota parte indiviză de 1,72% 
din terenul în suprafață de 4.353mp 
și suprafața indiviză de 25,10mp, 
respectiv cota indiviză de 1,72% din 
dreptul de coproprietate forțată și 
perpetuă asupra părții comune din 
imobil. Ședința de licitație va fi orga-
nizată la sediul administratorului 
judiciar din București, str.Petofi 
Sandor, nr.4, sector 1, în data de 
10.09.2020, ora 14:00. Preț de pornire 

la licitație: 2.353.912Lei, exclusiv 
TVA. Publicația de vânzare poate fi 
consultată la sediul administratorului 
judiciar în consorțiu Maestro SPRL- 
Filiala București, din București, str. 
Petofi Sandor, nr. 4 sector 1, sediul 
debitoarei Tehnologica Radion SRL și 
site-ul: www.smdamaestro.ro, www.
tehnologica.ro, www.licitatii-insol-
venta.ro. Caietele de sarcini pot fi 
achiziționate începând cu data de 31 
august 2020. În vederea reducerii 
riscului de infectare cu Coronavirus- 
Covid 19 sau alte infecții respiratorii, 
în măsura posibilului, transmiterea și 
primirea documentelor se va face în 
format electronic, prin e-mail. Ofer-
tanții înscriși participă la licitație 
printr-un singur reprezentant, triajul 
epidemiologic fiind realizat conform 
procedurii stabilite în caietul de 
sarcini. Toate detaliile legate de lici-
tația publică cu strigare, precum și 
date ale bunului imobil scos la 
vânzare prin licitație publică se regă-
sesc în caietul de sarcini. Garanția de 
participare este de 10% din prețul de 
pornire al licitației. În caz de neadju-
decare, licitaţiile se vor relua, în 
aceleași condiții la o dată care 
urmează a fi prezentată printr-o nouă 
publicație de vânzare. Informații: 
Reprezentanți administrator judiciar 
Maestro SPRL filiala București: 
031.432.85.03; 0722.340.142. Repre-
zentanți Tehnologica Radion SRL: 
tel.0723.730.117; 0727.300.534.

PIERDERI
l Pierdut Atestat de transport marfă și 
persoane, eliberat de ARR Argeș, pe 
numele Călin Bogdan, domiciliat în 
Curtea de Argeș. Se declară nul.

l Pierdut Certificat Profesional pentru 
conducătorii auto care efectuează 
transport rutier în regim de închiriere, 
serie CPTi, număr 0030175, pe numele 
Mitrache Emilian Ion. Îl declar nul.

l Totora Ion, domiciliat în com.
Galicea Mare, jud.Dolj, declară pierdut 
și nul Carnetul de producător agricol 
cu seria 7DJ, emis de Primăria com.
Galicea Mare, jud.Dolj.

l Pierdut certificat CPC cu nr. 
0480496000 și card tahograf cu nr. 000 
000 000CPC3000 eliberate de A.R.R. 
Tulcea pe numele: Nichifor Gabriel 
Stelian. Se declară nule!

COMEMORĂRI


