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OFERTE SERVICIU
l Firma Professional Tactic
Construct caută în Municipiul
Constanța persoană pricepută la
sarcini de vopsitorie, zidărie și reparații electrice de bază. Salariu
atractiv, contract de muncă.
Persoană de contact: Adi Anghel,
tel.+40736.129.315.
l INCDTP Bucuresti, Str. Lucretiu
Patrascanu nr. 16, sector 3, organizeaza
concurs in cadrul Proiectului Complex
44PCCDI/2018, pentru 2 posturi de
Asistent Cercetare Stiintifica in Chimie
(211307) sau Asistent Cercetare Stiintifica in Stiinta Materialelor (COR
214651), cu norma intreaga. Relatii
suplimentare se pot obtine de la secretarul comisie de concurs, la telefon:
021.340.42.00 int. 123, e-mail: resurse.
umane@incdtp.ro sau www.incdtp.ro.,
la sectiunea Cariera. Dosarele de
inscriere la concurs se depun la Biroul
Resurse Umane in perioada 30.06.2020
- 21.07.2020, ora 15:30.
l Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Mitropoliei, nr. 4, jud. Suceava, organizează în temeiul HG nr.286/2011, modificat şi completat de HG nr. 1027/2014,
concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului vacant de
execuţie (personal contractual): -Paznic,
Compartimentul Pază -1 post.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 22.07.2020, ora 10:00;
-interviul în termen de maxim 4 zile
lucrătoare de la susținerea probei scrise.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: -pentru postul de
paznic, Compartimentul Pază: -Studii
medii/generale; -Vechime în muncă
minimă necesară: 6 luni; -Atestat profesional conform Legii 333/2003;
-Persoană organizată, responsabilă, cu
disponibilitate la program flexibil;
-Persoană cu spirit de observație,
atenție distributivă, îndemânare, viteză
de reacție. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs, în termen
de 10 zile lucrătoare de la data afişării
anunţului, respectiv până în data de
14.07.2020, ora 14:00, la sediul administrativ al instituţiei, din strada Mitropoliei, nr. 4, etajul I, Secretariat, Suceava.
Dosarele se vor verifica de către comisia
de concurs, iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afişa la sediul administrativ şi pe site-ul www.bbsv.ro. Informaţii suplimentare şi bibliografia
necesară se pot obţine de la secretariatul instituţiei, telefon 0230.530.798.
l SC Ion Mos SRL angajeaza muncitori
necalificati pentru punctul de lucru din
Dragomiresti fabrica pentru industria
alimentara, activitate de depozit.
Oferim: salariu fix+ bonuri de masa+
transport cu microbuzul firmei. Pentru
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GATA!
Simplu, nu?

mai multe informatii va rog sa sunati la
numarul de telefon 021.352.22.11/
0730170364 Sau sa ne trimiteti un CV pe
adresa de mail secretariat@ionmos.eu
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică- ICMET Craiova
organizează concurs pentru ocuparea
funcției de Primitor-Distribuitor- 1 post.
Obiectul principal de activitate al
ICMET Craiova este „Cercetare și
dezvoltare în alte științe naturale și
inginerie” (cod CAEN 7219) și este
stabilit prin HG nr.81/11.02.1999, modificată prin HG nr.1495/2008, privind
organizarea și funcționarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare și
Încercări pentru ElectrotehnicăICMET Craiova. Concursul se va
desfășura la sediul ICMET Craiova din
Bvd.Decebal, nr.118A, Craiova, în data
de 17.07.2020, începând cu ora 09:00.
Data limită de depunere a dosarului:
13.07.2020, ora 14:00. Metodologia de
concurs, Regulamentul de desfășurare
a concursului, Criteriile de selecție,
Atribuțiile funcției, etc. se obțin de pe
pagina web a institutului: www.icmet.
ro, sau de la sediul unității. Informaţii
suplimentare se pot obţine la numărul
de telefon: 0351.404.888, interior 218
(în intervalul orar 09:00-15:00) sau la
adresa de e-mail: nela@icmet.ro

CITAȚII
l Adam Maria, Adam Ilie, Adam Veronica, casatorita Rusu, Adam Vicentiu
Mihail, Adam Macedon, Anton Maria,
nascuta Adam, Cimpean Ana, Adam
Viorica, Mureșan Cornelia, Adam
Mihail, Anton Maria sunt citati in
21.07.2020, orele 11:30, la Judecatoria
Turda, in dosar civil nr. 6809/328/2019
pentru partaj.
l Tigau Natura, cheamă la judecătoria
Hârlău, str. Gheorghe Doja, nr. 1, pe
Plescaciuc Elena în dosarul nr. d 658/
239/2018, având ca obiect partaj succesoral. Termen judecată 24.07.2020.
l Pârata Nasturel Ionela - Ancuţa, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Petroşani, str. Saturn, bl. 11, ap. 17, jud.
Hunedoara, este chemată la Judecătoria Petroşani, B-dul 1 Decembrie
1918,77, în dosarul nr. 8732/278/2019 ,
pentru ziua de 15.07.2020, ora 12:00,
sala 24, C11 civil, în proces cu Nasturel
Ion pentru fond divorţ.
l Către toți moștenitorii necunoscuți ai
defunctei Mihăilă Cornelia. Vă înştiinţăm că sunteţi invitați să vă prezentaţi la sediul acestui birou notarial din
bd.1 Mai (fost Compozitorilor) nr. 31,
bl. C11, sc. B, parter, ap. 45,Bucureşti,
sector 6 la data de 06.07.2020, pentru a
participa la dezbaterea procedurii
succesorale a defunctei Mihăilă
Cornelia, decedată la data de

03.01.2000, cu ultimul domiciliu în
Municipiul Bucureşti, Str. Chilia Veche,
nr. 7A, Sector 6.
l Se citează d-na Malic Viorica, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Câmpulung, Bdul I.C. Brătianu nr. 7, bloc D32,
sc. B, et. 3, ap. 12, jud. Argeş, în calitate
de intimată în Dosarul civil nr.
3779/280/2018 al Judecătoriei Piteşti, cu
termen de judecată la data de
20.07.2020, la ora 8:30, sala 2, la Judecătoria Piteşti, Completul C1-3L, în proces
cu Popescu Georgeta, contestatoare,
având ca obiect contestaţie împotriva
executării silite din Dosarul nr. 5/2018 al
B.Ex.Jud. Vârgă Ioan din Piteşti.
l Se citează numitul Cordeiro Dos
Santos Ermesson Carlos, cetăţean
brazilian cu domiciliul necunoscut în
România, în calitate de pârât în
Dosarul nr. 79/280/2018 al Judecătoriei
Piteşti, cu termen de judecată
14.07.2020, ora 12:30, sala 4, Completul
C2-5 MA, în proces cu Dumitru Elena
Andreea, fostă Cordeiro, având ca
obiect tăgadă paternitate şi stabilire
paternitate privind pe minora Cordeiro
Dos Santos Antonia Maria, născută la
data de 25.09.2015.
l Se notifică pentru termenul de judecată din 9 iulie 2020, invocarea de către
petenții Barth Lucian Edmund și Barth
Marcela Anca a dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
înscris în CF nr. 306122 Lipova top.
1336-1337/4, teren în suprafață de
1.234mp, proprietari tabulari fiind
Hopp Iuon și Herman Iuliana.
l Numita Dragan Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea Com.
Botiz, sat Botiz, Odoreului nr. 24, jud.
Satu Mare, este citat la Judecătoria
Satu Mare pe data de Miercuri,
15.07.2020, ora 08:30, completul c6c_ff,
sala 7, în calitate de intimat, dosarul civ.
nr. 10751/296/2019, în procesul cu
obiect declararea judecătorească a
morții, cu reclamanta Tabert Angelica.
l Aducem la cunoştinţa pârâtului
Mierla Porumbel Mihai, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Timişoara, str.
Babadag, nr. 8, et. 4, ap. 510, judeţul

Timiş, că este chemat în judecată de
către reclamanta Direcţia Fiscală a
Municipiului Timişoara pentru înlocuire
amendă cu muncă în folosul comunităţii, pentru termenul de judecată din
data de 15.07.2020, în dosarul nr.
32981/325/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara. Menţionăm că acţiunea şi
înscrisurile au fost comunicate la domiciliul indicat de DPEP-ABD şi întrucât
s-a reîntors cu menţiunea destinatar
necunoscut la adresă, acţiunea s-a ataşat
la dosar. Totodată se precizează că s-a
numit şi un curator pe seama acestuia.
l Sentința civilă nr. 182 din 24
februarie 2020 pronunțată de Judecătoria Motru, dosar nr. 3097/263/2018
având ca obiect exercitarea autorităţii
părintești formulată de reclamanta
Pârvulescu Mihaela Gabi, în contradictoriu cu pârâtul Gheorghiţă Adrian
Ioan. Instanța pentru aceste motive în
numele legii hotărăște: Admite cererea
formulată de reclamanta Pârvulescu
Mihaela Gabi, domiciliată în Motru,
Aleea Bujorului, bl. 7, sc. 1, et. 2, ap. 12,
jud. Gorj, în contradictoriu cu pârâtul
Gheorghiţă Adrian Ioan, domiciliat în
comuna Siriu, sat Caşoca, jud.Buzău.
Stabileşte ca locuinţa minorei Gheorghiţă Victoria, născută la 06.02.2014, să
fie la domiciliul reclamantei. Stabileşte
pentru reclamantă, părinte rezident,
plata obligaţiei de întreţinere în natură
şi obligă pârâtul, părinte nerezident, la
plata către reclamantă şi în favoarea
minorei a 300Lei lunar, începând cu
data introducerii cererii- 10.10.2019 şi
până la intervenirea unei cauze legale
sau judecătorești de modificare ori încetare a pensiei de întreținere. Dispune
suplinirea consimţământului scris al
pârâtului Gheorghiţă Adrian Ion la
Serviciul Comunitar pentru Eliberarea
şi Evidenţa Paşapoartelor Simple în
vederea eliberării paşaportului turistic
pentru minora Gheorghiţa Victoria,
născută la 06.02.2014, CNP
6140206104276. Dispune suplinirea
consimţământului pârâtului Gheorghiţă Adrian Ioan în vederea deplasarii
minorei Gheorghiţă Victoria, născută la
06.02.2014, CNP 6140206104276, în
străinătate. Cu apel în termen de 30 de
zile de la comunicare. Apelul se depune
la Judecătoria Motru.

DGRFP BRAªOV, inten?ioneazã sã închirieze un
spa?iu în suprafa?ã utilã de aproximativ 160 - 210 mp
cu destina?ia de birouri, cu parcare proprie (în
vederea asigurãrii accesului la vãmuirea mijloacelor
de transport marfã de tonaj mare), situat la periferia
municipiului Târgu Mureº, pretabil desfãºurãrii
activitã?ii Biroului Vamal de Interior Mureº. Informaþii
suplimentare pot fi obþinute de la Serviciul
Administrativ, Investi?ii ºi Achizi?ii din cadrul
D.G.R.F.P. Braºov, tel. 0268.308434, respectiv de pe
site-ul ANAF, www.anaf.ro, la sec?iunea „Anunþuri de
achiziþie de bunuri ºi servicii”.

DIVERSE
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu.
Denumire UAT: Hoghilag. Sectoare
cadastrale: 36, 44, 49, 58. Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 36, 44, 49, 58 pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art.14 alin.(1)
şi (2) din Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Data de început a afişării: 08.07.2020.
Data de sfârşit a afişării: 07.09.2020.
Adresa locului afişării publice: Comuna
Hoghilag, str. Principală, nr. 305, judeţul
Sibiu. Repere pentru identificarea locaţiei: Primăria Comunei Hoghilag. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei Comunei Hoghilag de luni
până vineri între orele 8:00-16:00 şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Informaţii privind
Programul naţional de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obţine pe
site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Rebel - House SRL
desemnat prin hotararea nr.1628 din
data de 25.06.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 47399/3/2017, notificã deschiderea falimentului prin procedura generala prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva Exprotur Trading SRL cu
sediul in Bucureşti Sectorul 4, Splaiul
Unirii, Nr. 168, Camera 3, Bloc T2, Scara
1, Etaj 7, Ap. 705, CUI 18641431, nr. de
ordine in registrul comertului
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J40/532/2015. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de
creanta nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva
Exprotur Trading SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 47399/3/2017, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
in tabelul suplimentar al creantelor
10.08.2020; b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 10.09.2020; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile
de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 11.10.2020.
l Grand Markt SRL, titular al proiectului „Instalaţie mobilă distribuţie GPL
şi SMCD -EF02”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Giurgiu, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a
evaluării impactului asupra mediului,
nesolicitare a evaluării adecvate şi nesolicitarea impactului asupra corpurilor de
apă, pentru proiectul menţionat, propus
a fi amplasat în comuna Vărăști, nr.282,
Șos.Vasile Militaru, Judeţ Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din
municipiul Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.
111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între
orele 9:00-14:00 şi vineri între orele 9:0012:00, precum şi la următoarea adresă
de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de
internet a APM Giurgiu.
l Unitatea Administrativ -Teritorială
Negoi, din județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 8,
17, începând cu data de 06.07.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Negoi, conform art. 14
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Unitatea Administrativ -Teritorială
Negoi, din județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 6,
7, 9, 10, începând cu data de 06.07.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Comunei Negoi, conform art.

14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și
a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Judecătoria Caracal. Dosar civil
4493/207/2019. Pentru aceste motive, în
numele legii hotărăşte, Admite acţiunea
formulată de reclamanta Tanase Ioana,
domiciliată în mun.Caracal, str. Carpaţi,
nr. 73, Bl. A, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Olt,
în contradictoriu cu pârâta Matei Cuzina
Floarea, domiciliată în mun.Bucureşti,
str. Durău, nr. 32, corp B, sector 1, citată
prin publicarea citaţiei pe portalul
instanţelor, prin afişare la uşa instanţei şi
prin curator. Constată deschisă succesiunea autorului Crăciun Mircea, decedat
la data de 19.05.2018, cu ultimul domiciliu în com.Băbiciu, jud.Olt. Constată că
unica moştenitoare a defunctului
Crăciun Mircea este reclamanta Tanase
Ioana, în calitate de legatar universal,
prin testamentul autentificat de BNP
Saouma Cristina Simona la data de
02.09.2016, căreia îi revine întreaga masă
succesorală. Constată că pârâta Matei
Cuzina Floarea, fiica defunctului, este
străină de succesiune prin neacceptare în
termenul prevăzut de art. 1103 C.civ.
Constată că masa succesorală, ce se
cuvine reclamantei Tanase Ioana,
rămasă de pe urma defunctului Crăciun
Mircea se compune din: -Suprafaţa de
1.699mp teren arabil intravilan situat în
Băbiciu, T.19, P.28, conform T.P
19741/44 emis de Comisia Judeţeană
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor în data de
23.08.1993; -Suprafaţa de 550mp teren
intravilan vii, situat în Băbiciu T19, P27,
conform T.P 19741/44; -Suprafaţa de
551mp, teren intravilan curţi construcţii,
situat în Băbiciu T19, P.29, conform T.P
19741/44; -Suprafaţa de 500mp teren
arabil extravilan situat în Băbiciu T63,
P14, conform T.P 19741/44; -Suprafaţa
de 2.100 teren arabil extravilan situat în
Băbiciu T31 P11, conform T.P 19741/44;
-Suprafaţa de 600mp extravilan vii situat
în Băbiciu T63, P15, conform T.P
19741/44; -Suprafaţa de 500mp teren
extravilan teren neagricol, situat în
Băbiciu T67, P63, conform T.P 19741/44;
-Casă de locuit situată în T19, P29, în
suprafaţă de 72mp, construită în anul
1964. Obligă reclamanta la plata sumei
de 700.52lei către stat reprezentând
ajutor public judiciar acordat în cauză.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare. Apelul se depune la
Judecătoria Caracal. Pronunţată azi,
11.02.2020, prin punerea soluţiei la
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei
instanţei.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Sibiu.

Denumire UAT: Micăsasa. Sectoare
cadastrale: 67. Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Sibiu anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral 67
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: 08.07.2020.
Data de sfârșit a afișării: 07.09.2020.
Adresa locului afișării publice: Comuna
Micăsasa, str. 1 Decembrie, nr. 144,
județul Sibiu. Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Micăsasa. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Comunei
Micăsasa de luni până vineri între orele
8:00-16:00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul
național de cadastru și carte funciară
2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/
l Unitatea administrativ-teritorială
Călărași, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 25,
35, 55, începând cu data de 07.07.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Călărași, conform art. 14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.

SOMAȚII
l Prezenta somatie este emisa in
temeiul art. 130 din Decretul - Lege nr.
115/1938, astfel cum s-a dispus prin
rezolutia din 24 iunie 2020, cu privire la
cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Ineu din data de 17.06.2020 in dosarul
nr. 1083/246/2020 formulata de petentii
Te r p e Te o d o r S i m i o n C N P
1580409022824 si Terpe Florica CNP
2700612022819 ambii cu domiciliul in
comuna Bocsig, nr.25, Arad pentru
uzurpaciune cu termen de judecata la
data de 29 iulie 2020. Petentii sustin ca
au folosit imobilul inscris in CF
Nr.305562 ( fost CF 248) cu nr. top
495/496,a respectiv a imobilului in
suprafata de 1439 mp situat in Bocsig,
nr. 243, Jud. Arad imobil asupra caruia
figureaza inscris ca proprietar tabular
Florea Ion si sotia Florea Ana, sub B1
din CF nr.305562 Bocsig. Petentii au
solicitat sa se dispuna inscrierea dreptului lor de proprietate, in cartea
funciara, asupra imobilului mentionat.
De asemenea sustine ca foloseste

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
imobilul prin jonctiunea posesiilor cu
antecesorii in mod pasnic, public,
continuu si sub nume de proprietar fara
ca alte persoane sa faca acte deposedare
sau tulburare, peste 25 de ani de la data
intrarii in posesie a terenului.
l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.
nr.1121/246/2020.Petenţii Flueras Viorel
şi Flueraş Sabina-Neli solicită înscrierea
dreptului de proprietate pe titlu de
uzucapiune asupra imobilelor identificate în c.f.307160 Şicula (fost c.f.1632
Şicula) nr.top.597-613/25 intravilan în
supr. de 1368 mp.c.f.312086 Şicula (fost
c.f.1632 Şicula) nr.top.597-613/26 intravilan în supr. de 1368 mp.c.f.312087
Şicula (fost c.f.1632 Şicula) nr.top.597613/25 intravilan în supr. de 1368 mp.
imobile asupra căruia figurează ca
proprietar întabulată sub B.1 Puşcaş
Sofie decedată în 2 ianuarie 1971.
Petenţii susţine că folosesc aceste
imobile de peste 40 de ani de la moartea
proprietarei în mod continuu,paşnic,public şi sub nume de proprietar. Toţi cei
interesaţi sunt somaţi ca de îndată să
depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar în
termen de 30 de zile de la ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

OFERTE ÎNCHIRIERI
l Bd. Th. Pallady nr. 4, ap. 178, sector
3, închiriez cabinet stomatologic,
mobilat, situat la parter în zona Pieței
Titan 1, 0740.276.898

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind
Cumpărarea Unui Imobil Cu Destinația
De Sediu Pentru Autoritatea Națională
Pentru Administrare Și Reglementare
În Comunicații. Autoritatea Națională
Pentru Administrare Și Reglementare
În Comunicații, cu sediul în București,
str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail:
ancom@ancom.ro, web: www.ancom.ro,
în calitate de autoritate contractantă.
Obiectul Procedurii: Achiziția unui
imobil cu destinația de sediu central
pentru Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații; Procedura de atribuire aplicată:
procedură internă; Modul obținerii
documentației de achiziție. Gratuit: prin
descărcarea de pe site-ul Ancom,
respectiv www.ancom.ro - secțiunea
Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile; de
la sediul autorității contractante; prin
orice formă legală de transmitere, în
urma unei solicitări scrise, înregistrată la
Ancom Sediul Central. Termenul limită
de depunere a ofertelor: data de
17.08.2020, ora 11:00; a) Adresa la care
se depun ofertele: sediul Ancom, str.
Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București Registratură; b) Limba în care se redactează oferte: limba română; Data, ora și
locul deschiderii ofertelor: data de
17.08.2020, ora 12:00, sediul Ancom, str.
Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București;

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Criterii de calificare ofertanți: conform
Cap.2 și Cap.3 din Caietul de sarcini;
Criteriul de atribuire: obținerea celui
mai bun punctaj, conform Cap.5 din
Caietul de sarcini; Perioada de timp în
care ofertantul trebuie să își mențină
oferta valabilă - până la 31 martie 2021;
Depunerea ofertelor: se va efectua
conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de
depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul de
prezentare a ofertelor din Caietul de
sarcini și ofertele pot fi depuse incepând
cu data de 06 iulie 2020; Reguli pentru
solicitările de clarificări: Toți posibilii
ofertanți pot solicita clarificări, în scris,
atât de la sediul central Ancom, cât și pe
email la adresa achizitiesc@ancom.ro,
până la data de 20.07.2020, ora 14:00.
Solicitările primite ulterior acestei date
nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă va răspunde solicitării în cel mult 5 zile lucrătoare de la
primire. Regulile de formulare a contestațiilor: conform prevederilor Caietului
de Sarcini. Contestațiile se depun, în
scris, la sediul central Ancom. Comisia
de soluționare a contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar al procesului verbal de soluționare a
contestației. Relații suplimentare: De
luni până joi, în intervalul orar 08:30 17:00 și vineri, în intervalul orar 08:30 14:30, persoană de contact Florian
Gomoi, tel. mobil/fix: 0771.168.190/
0372.845.541 sau pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro Orice ofertant
poate participa la deschiderea ofertelor
în condițiile menționate în Caietul de
sarcini.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de administrație
al societății Bil Portofolio SA, persoană
juridică română, cu sediul social în Mun.
București, B-dul Pierre de Coubertin
nr.3-5, Office Building, parter, camera D,
birou 1, Sector 2, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tr i b u n a l u l B u c u r e ș t i s u b n r.
J40/1475/2014, având Codul Unic de
Înregistrare 25764003 și Identificatorul
Unic la Nivel European (EUID):
ROONRC.J40/1475/2014, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la data de 31.07.2020, ora
12:30, la adresa din: Mun.București,
B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office
Building, etaj 6, Sectorul 2, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.07.2020, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
modificării indemnizației lunare a unui
administrator al Societății începând cu
luna iulie 2020. 2. Aprobarea mandatării
unor persoane pentru îndeplinirea
formalităților legale de publicitate. În
cazul în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menționată, Adunarea
Generală Ordinară a acționarilor se va
ține la data de 01.08.2020, la aceeași oră
și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele informative
referitoare la problemele incluse pe
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ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare pot fi obținute de la sediul societății.
Acționarii pot participa la adunare
personal sau prin reprezentanți, în baza
unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.

LICITAȚII
l Tesatoriile Reunite S.A. Bucuresti cu
sediul in Bucuresti, str. Spatarul Preda, nr.
5, sector 5, inregistrata la ORC sub nr.
J40/352/09.02.1991, avand codul de inregistrare fiscal 425818, intentioneaza sa
Vanda. Activul situat in Bucuresti, str.
Spatarul Preda nr. 5, sector 5, compus din
teren 11.480 mp si 9.232 mp constructii.
Persoanele interesate sunt rugate sa
transmita scrisoarea de intentie de
cumparare a activului (inclusiv oferta
financiara), in atentia dlui Romeo Esanu,
la numarul de fax: 021/3160995 si
0234/576735 si/sau la e-mail: tesreun1@
rdsmail.ro si romeo.esanu@sifm.ro. Ofertantii vor fi contactati ulterior in vederea
transmiterii documentului de prezentare
a activului. Transmiterea ofertei neangajante de cumparare se va face pana la
data de 20.07.2020 inclusiv. Persoana de
contact care poate oferi relaţii suplimentare cu privire la derularea procedurii este
dl. Romeo Esanu, Membru Consiliu de
administratie, tel: 0744613855; e-mail:
romeo.esanu@sifm.ro.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul în
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 157,
tel.0269.23.51.81, fax 0269.24.00.90, cod
fiscal 4240928, cont IBAN
RO42TREZ5765005XXX000209 deschis
la Trezoreria Sibiu, organizează licitaţie
publică cu strigare pentru valorificarea a
13 câini de serviciu. Animalele de serviciu
pot fi văzute la sediul Centrului Chinologic Sibiu în data de 10.07.2020, între
orele 09:00-14:00. Licitaţia va avea loc în
data de 15.07.2020, ora 10:00, la sediul
Centrului Chinologic Sibiu. În caz de
neadjudecare, datele de desfăşurare a
următoarelor licitaţii vor fi 31.07.2020,
respectiv 05.08.2020. Caietul de sarcini se
poate obţine începând cu data de
30.06.2020. Documentele de participare
la licitaţie se depun până la data de
10.07.2020, între orele 09:00-14:00. Taxa
de participare la licitaţie este de 50Lei, iar
garanţia de participare reprezintă 5% din
preţul iniţial de vânzare a bunurilor
pentru care se licitează. Lista completă a
bunurilor şi relaţii suplimentare se obţin
la telefon: (40)0269.235.181; fax
(40)0269.24.00.90. www.centrulchinolosic.
ro /interes public/Iicitatii publice/ sau la
sediul centrului: Sibiu, Calea Dumbrăvii,
nr. 157.
l Primăria Comunei Vama, județul
Suceava, cu sediul în localitatea Vama,
str. Victoriei nr. 56, CUI 4326698,
tel.0230.239.112, fax 0230.239.045,
județul Suceava, organizează licitație
publică deschisă pentru vânzarea unui
teren intravilan, identic cu parcela cadas-

trală nr.34732, înscrisă în CF 34732 a
comunei cadastrale Vama în suprafață de
585mp situat în comuna Vama, sat Vama,
fn, jud.Suceava. Taxa de participare la
licitație este de 100Lei. Prețul minim de la
care se pornește licitația publică pentru
vânzarea terenului este de 2.660Lei. Data
limită de depunere a ofertelor este
21.07.2020, ora 14:30, iar deschiderea
ofertelor se va realiza în data de
22.07.2020, ora 13:00, în sala de ședințe a
Primăriei Comunei Vama, etaj I.
l Primăria Comunei Vama, județul
Suceava, cu sediul în localitatea Vama,
str. Victoriei nr. 56, CUI 4326698,
tel.0230.239.112, fax 0230.239.045,
județul Suceava, organizează licitație
publică deschisă pentru vânzarea unui
teren intravilan, identic cu parcela cadastrală nr.34731, înscrisă în CF 34731 a
comunei cadastrale Vama în suprafață de
340mp situat în comuna Vama, sat
Prisaca Dornei, strada 22 Decembrie, fn,
jud.Suceava. Taxa de participare la licitație este de 100Lei. Prețul minim de la
care se pornește licitația publică pentru
vânzarea terenului este de 8.245Lei. Data
limită de depunere a ofertelor este
21.07.2020, ora 14:00, iar deschiderea
ofertelor se va realiza în data de
22.07.2020, ora 09:00, în sala de ședințe a
Primăriei Comunei Vama, etaj I.
l Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani, str. Marchian, nr. 11, cod
fiscal 4557951, organizează în data de
23.07.2020, ora 11:00 licitație publică
deschisă cu oferta în plic pentru închirierea unor terenuri în suprafață totală de
177,25 mp și a unui spațiu în suprafață de
6,28 mp aparținând domeniului public al
Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului. Relații suplimentare pe
site-ul spitalului la rubrica informații
publice-achiziții publice.
l Concesionare teren aparținând domeniului public al Comunei Miroslava. 1.
Informaţii generale privind concedentul:
denumire: Uat Comuna Miroslava, cod
fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava, str.
Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi, E-mail:
secretariat@ primariamiroslava.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii: teren in suprafata de 44.724
mp, NC 90803, intravilan sat Miroslava,
comuna Miroslava, jud Iasi in vederea
Infiintarii Centrului regional de Tenis
Miroslava care va cuprinde cel putin 420
locuri parcare subterane si supraterane,
3-6 terenuri indoor, Sali conferinte,
birouri, teren central indoor, teren multisport, parcare autocare, teren central de
2000-3000 locuri, restaurant, spatii cazare
jucatori si antrenori, 15-18 terenuri de
tenis exterioare (zgura, iarba, hard).
Redevența: este de minim: -17.764 euro/
an pentru intreaga suprafata. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al

documentaţiei de atribuire: persoanele
interesate pot înainta o solicitare pe
suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de la
care se poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou achiziţii
publice din cadrul Primăriei comunei
Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul
documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru solicitare
clarificări: 14.07.2020, orele 16:00. 6.
Informaţii privind ofertele: Data limită
pentru depunerea ofertelor: 21.07.2020,
orele 16:00; Adresa la care trebuie depusă
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul
Iasi, cod postal 707305; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior. 7. Data
şi locul unde se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
22.07.2020, orele 10:00 la sediul Primăriei
com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax, şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str. Elena
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/ 219899; e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 29.06.2020.
l Debitorul SC Super Color Impex
Com SRL , cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. Crișan, nr. 14, jud. Mehedinti, cod de
identificare fiscală: 5657819; Număr de
ordine în registrul comerţului
J25/154/1998, aflata în procedură de
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, în dosar nr.
832/101/2017 prin administrator judiciar
Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator Popescu
Emil, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
scoate la vânzare bunul imobil: - Proprietate imobiliara compusa din: Teren
Intravilan cu S = 213 mp, nr.cadastral
2289, Spaţiu Comercial Sp+P, Scd =
90,48 mp, Su = 69,63 mp; hol, 2 birorui si
pivnita in suprafata de 29,32 mp, si
Anexa Birou, Sc = 20,57 mp., Su= 15,37
mp, Nr. CF 56066, nr. CF vechi 5021,
situata in Dr. Tr. Severin, str. Crişan nr.
14, Jud.Mehedinţi la prețul de
140.000,00 euro- echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii, pret
neafectat de TVA. Creditor garantat
conform extras CF: Garanti Bank SA
(achitat integral prin planul de distribuire nr. 1/03.09.2018). Titlul executoriu
în baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunului imobil
descris anterior, o reprezinta sentinta nr.
6 din data de 27.02.2020 pronunțată de
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către judecătorul sindic in dosarul nr.
832/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti, privind confirmarea planului
modificat. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinţi la data de 15.07.2020 orele
14:00. In situatia in care la data de
15.07.2020 bunul imobil descris anterior
nu va fi adjudecat, administratorului
judiciar va relua in aceleasi conditii licitatia publica cu strigare la data de
22.07.2020 orele 14:00, termenul limita
de inscriere fiind la data de 21.07.2020
orele 17:00. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze
caietul de sarcini in cuantum de 1000 lei
exclusiv TVA. Contul de insolvență la
Banca Romaneasca Suc. Dr.Tr.Severin –
RO11BRMA 0999100083671032.
Invităm pe toti cei care vor să participe
la şedinţa de licitaţie din data de
15.07.2020 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină in suma de 1000 lei
până la data de 14.07.2020 orele 17:00 la
adresa menționată anterior, respectiv
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinţi . Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra
bunului imobil sa anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii
virusului Covid 19 (Coronavirus),
precum si a ordonantelor militare emise,
administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin
sistem de videoconferinta, iar in masura
in care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant
care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, etc.)
Relaţii la sediul administratorului judiciar, telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email :
office@consultant-insolventa.ro.; Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL prin Emil Popescu
l Municipiul Piatra Neamţ Anunţă
Organizarea licitaţiei publice pentru
închirierea unor spații, situate în Ștrandul
Municipal Piatra Neamţ, Aleea Tineretului, Nr 31. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Municipiul
Piatra Neamț, cod fiscal 2612790, str.
Ștefan cel Mare nr. 6-8 Piatra Neamț,
telefon 0233/218991; fax0233/215374,
e-mail infopn@primariapn.ro; Licitație
publică pentru închirierea a 19 (nouăsprezece) spații situate în Ștrandul Municipal Piatra Neamţ, Aleea Tineretului, Nr
31: - Spațiul Nr. 2, ”Căsuță rond vis a vis
recepție” în suprafață de 9,00 mp, cu
destinația ”comerț/prestări servicii”; Spațiul Nr. 5, ”Terasă Open Tenis situată la intrarea terenurilor de tenis” în
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suprafață de 105,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; - Spațiul Nr. 7,
”Căsuță spate Betty Ice” în suprafață de
9,00 mp, cu destinația ”comerț/prestări
servicii”; - Spațiul Nr. 9, ”Căsuță aleea
principală vis a vis terenuri tenis” în
suprafață de 9,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; - Spațiul Nr.
12, ”Terasa cu flori (fosta Turnul Berarilor)” în suprafață de 135,00 mp, cu
destinația ”comerț/prestări servicii”; Spațiul Nr. 13, ”Căsuță intrare grătare”
în suprafață de 9,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; - Spațiul Nr.
16, ”Căsuță paintball, spate recepție” în
suprafață de 20,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; - Spațiul Nr.
18, ”Chioșc lectură vis a vis Tequila” în
suprafață de 16,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; - Spațiul Nr.
19, ”Terasă Grill - intrare bazine” în
suprafață de 175,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; - Spațiul Nr.
20, ”Terasă Carrefour - dreapta bazin
mare” în suprafață de 95,00 mp, cu destinația ”comerț/prestări servicii”; - Spațiul
Nr. 21, ”Terasă Studio - capăt bazin
mare” în suprafață de 267,00 mp, cu
destinația ”comerț/prestări servicii”; Spațiul Nr. 22, ”Chioșc Bazin Copii” în
suprafață de 9,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; - Spațiul Nr.
23, ”Chioșc Articole Plajă My Music ” în
suprafață de 9,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; - Spațiul Nr.
24, ”Căsuță Aleea Principală vis a vis
Rubik ” în suprafață de 9,00 mp, cu destinația ”comerț/prestări servicii”; - Spațiul
Nr. 27, ”Teren Patinoar” în suprafață de
670,00 mp, cu destinația ”comerț/prestări
servicii”; - Spațiul Nr. 28, ”Teren Skateboard” în suprafață de 120,00 mp, cu
destinația ”comerț/prestări servicii”; Spațiul Nr. 29, ”Teren Zonă Tenis” în
suprafață de 128,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; - Spațiul Nr.
31, ”Magazie Wild Bear - intrare auto,
ușă termopan” în suprafață de 22,31 mp,
cu destinația ”comerț/prestări servicii”; Spațiul Nr. 32, ”Magazie lângă teren tenis
- intrare auto, ușă rulou” în suprafață de
73,16 mp, cu destinația ”comerț/prestări
servicii”; Documentația de atribuire
pentru elaborarea ofertei se obține de la
sediul Municipiului Piatra Neamț, str.
Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură Direcția Patrimoniu; - costul unui exemplar din documentație este de 10 lei și se
poate achita direct la Casieria Municipiului Piatra Neamț din str. Ștefan cel
Mare nr. 6-8, sau în contul Municipiului
Piatra Neamț: RO82TREZ4915006
XXX000150 deschis la Trezoreria Municipiului Piatra Neamț ; - data limită pentru
obținerea Documentației de atribuire este
22.07.2020 ora 14:00; - data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 14.07.2020 ora
14:00; Termenul de depunere a ofertelor:
22.07.2020 ora 16:30; - adresa la care se
transmit ofertele: Municipiul Piatra
Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, registratură - Direcția Patrimoniu în două
exemplare (unul original și unul în copie);
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- perioada de valabilitate a ofertelor: 120
de zile; Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 23.07.2020, ora 10:00 la sediul
Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel
Mare nr. 6-8; Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute: Judecătoria Municipiului Piatra-Neamț, str.
Alexandru cel Bun, nr. 16-18, PiatraNeamț, județul Neamț, telefon
0233214019, fax 0233216585, adresa de
e-mail: jud-piatraneamt@just.ro.
l Spitalul Clinic de Recuperare Medicală
Băile Felix, cu sediul în comuna
Sânmartin, localitatea Băile Felix, Calea
Beiușului nr. 30, cod poștal 417500, jud.
Bihor, cod fiscal 4245038, telefon
0259.318.108, fax 0259.318.135, e-mail:
spital_felix@yahoo.com, organizează
licitaţie publică în data de 22.07.2020, ora
9:30, pentru închirierea unui spaţiu
destinat funcţionării unui punct pentru
desfacerea produselor alimentare, sanitare şi de papetărie în suprafață totală de
8.76mp din demisolul clădirii C1 identificat prin nr.Cad 50556-C1, înscris în CF
50556 Sînmartin. Documentaţia pentru
elaborarea ofertei şi caietul de sarcini se
pun la dispoziţia celor interesaţi gratuit la
Compartimentul Achiziţii publice,
contractare (ec.Boros Gratian), data
limita de solicitare a clarificărilor nu
trebuie să depășească 13.07.2020, ora
16:00. Ofertele se depun într-un singur
exemplar, în plic închis şi sigilat, până la
data de 22.07.2020, ora 9:00, la Secretariatul Spitalului Clinic de Recuperare
Medicală Băile Felix, Calea Beiușului, nr.
30, localitatea Băile Felix, com.Sînmartin,
jud.Bihor. Ședința publică de deschidere a
ofertelor are loc la sediul Spitalului Clinic
de Recuperare Medicală Băile Felix, sala
de raport, etaj 1, la data 22.07.2020, ora
9:30. Instanța competentă în soluționarea
litigiilor apărute este: Tribunalul Bihor,
localitatea Oradea, Parcul Traian, nr. 10,
cod poștal 410033, Tel.: 0259.414.896;
0359.410.033; Fax: 0359.432.750; E-mail:
tribunalulbihor@just.ro; tr-bihor-arh@
just.ro. Data transmiterii anunțului de
licitație în vederea publicării este
30.06.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Muzeul
Orașului Oradea - Complex Cultural, cu
sediul în municipiul Oradea, Piața
Emanuil Gojdu, nr. 39-41, județul Bihor,
telefon 0730.018.046, e-mail: office@
muzeulmoo.ro, daniela.porcar@muzeulmoo.ro, cod fiscal RO3917892. 2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: un spațiu cu altă destinație
decât acea de locuință, situat în Cetatea
Oradea, în suprafață totală de 231,07mp
(80,45mp spațiu și 150,62mp anexe),
situat în corpul J, conform caietului de
sarcini, administrat de către Muzeul

Orașului Oradea -Complex Cultural și
aparținând domeniului public al Primăriei Municipiului Oradea, conform HCL
320/27.04.2020 și temeiului legal: OUG
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, sau se poate consulta
site-ul: www.muzeulmoo.ro, secțiunea:
licitații. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de
atribuire: Casieria Muzeului Orașului
Oradea - Complex Cultural, Oradea,
Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, Cetatea
Oradea, Corp A, parter, județul Bihor. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.07.2020, ora 16:00. 4. Informații privind ofertele: Muzeul Orașului
Oradea -Complex Cultural, municipiul
Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41,
corp A, parter, Casierie, județul Bihor. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
21.07.2020, ora 16:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Muzeul Orașului
Oradea -Complex Cultural, municipiul
Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41,
corp A, parter, Casierie, județul Bihor. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat
format A4. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 22.07.2020, ora 10:00, Muzeul
Orașului Oradea -Complex Cultural,
Municipiul Oradea, Piața Emanuil
Gojdu, nr.39-41, corp A, parter, Casierie,
județul Bihor. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 10,
județul Bihor, cod poștal 410033, telefon
0259.414.896, fax 0359/432.750, e-mail:
tr-bihor-reg@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 29.06.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoana de contact: Primăria
Municipiului Oradea, cu sediul în Municipiul Oradea, str.Piața Unirii, nr. 1,
județul Bihor, telefon 0259.408.865,
0259.437.000, fax 0259.436.276, e-mail:
primarie@oradea.ro, locuinte@oradea.ro,
cod fiscal RO35372589. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
vândut: 47 de imobile cu destinația de

locuință, proprietate privată a Municipiului Oradea, în suprafață totală de
2.138,37mp, conform caietului de sarcini,
conform HCL nr. 859 din 31.10.2019 și
OUG nr. 57 din 03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau
se poate consulta site-ul: www.oradea.ro,
sectiunea -licitații. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Locuințe,
Spații Comerciale din cadrul Primăriei
Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1,
județul Bihor. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Dacă se ridică de la sediul instituției: 40Lei/exemplar, ce se achită la caserie
sau se poate descărca de pe site: www.
oradea.ro, gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 14.07.2020, ora
09:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
28.07.2020, ora 09:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul
Bihor, parter, Ghișeele 1-2. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
oferta: Se depun într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat format A4. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
29.07.2020, ora 09.00, Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul
Bihor, Sala Mică, etaj 1. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 10,
județul Bihor, telefon 0259.414.896, fax
0359.432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 29.06.2020.
l Primăria comunei Peștera, cu sediul în
localitatea Peștera, str. Izvorului nr. 25A,
comuna Peștera, jud. Constanța, organizează în data de 27.07.2020, ora 13:00,
licitație pentru: -teren intravilan, situat în
localitatea Peștera, str. Carierei nr. 1A,
Lot 1, comuna Peștera, județul
Constanța, în suprafață de 804mp, având
destinație - construcție civilă; - teren
intravilan, situat în localitatea Peștera, str.
Carierei nr. 1B, Lot 2, comuna Peștera,
județul Constanța, în suprafață de
804mp, având destinație -construcție
civilă; -teren intravilan, situat în localitatea Peștera, str.Carierei nr. 1C, Lot 3,
comuna Peștera, județul Constanța, în
suprafață de 804mp, având destinație
-construcție civilă; - teren intravilan,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
situat în localitatea Peștera, str. Carierei
nr. 1D, Lot 4, comuna Peștera, județul
Constanța, în suprafață de 804mp, vând
destinație -construcție civilă; aprobate
vânzării conform HCL nr. 11/30.01.2020,
12/30.01.2020, 13/30.01.2020,
14/30.01.2020 și OUG 57/2019. Înscrierile
se fac până pe data de 26.07.2020, ora
13.00, la sediul Primăriei Peștera. Relații
suplimentare la sediul Primăriei Peștera,
str. Izvorului nr. 25A, comuna Peștera,
județul Constanța.
l Regia Națională A Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Iaşi, cu
sediul în Iaşi, str. Gh. Asachi nr. 2,
telefon 0232-244680, fax 0232-244631,
organizează la sediul său în data de
03.08.2020, orele 11:00, licitaţie publică
cu strigare pentru întreprinderi mici şi
mijlocii, în vederea vânzării obiectivului
numit „Atelier împletituri Pașcani”,
situat în Str. Morilor, nr. 4, mun. Pașcani,
jud. Iaşi, număr carte funciară (CF)
63051. În cazul neadjudecării, se va
organiza o nouă licitaţie în aceeași zi,
începând cu ora 13:00, la care poate
participa orice persoană fizică şi juridică.
Obiectivul este amplasat pe teren aflat în
proprietatea publică a statului, administrat de Regia Națională A Pădurilor Romsilva. Terenul nu face obiectul
vânzării, urmând a fi concesionat după
vânzarea construcţiilor. Prețurile de
pornire, garanția şi taxa de participare la
licitaţie sunt următoarele: Obiectiv / Preț
pornire (lei) / Garanție (lei) / Taxă participare la licitaţie (lei) / Atelier împletituri
Pașcani / 370.000 / 18.500 / 150. Prețul
de pornire la licitaţie nu conține T.V.A.
Pentru participarea la licitație potențialii
cumpărători depun la sediul Direcției
Silvice Iași următoarele documente: pentru persoane juridice române: a).
dovada privind depunerea garanției şi
taxe de participare la licitaţie, certificate
conform cu originalul; b). împuternicirea
acordată persoanei care reprezintă
operatorul economic la licitaţie, dacă
este cazul; c). copie după certificatul de
înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv,
actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală, certificate
conform cu originalul; d). dovada
privind achitarea obligaţiilor fiscale către
organul fiscal competent prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală
eliberat de organele fiscale competente;
e). declaraţie pe propria răspundere că
nu se află în reorganizare judiciară sau
în faliment; f). certificat de atestare a
calității de IMM, eliberat de Camera de
Comerț şi Industrie județeană. - pentru
persoane juridice străine: a). copie după
actul de înmatriculare al societății
comerciale străine; b). declarație pe
proprie răspundere că nu se află în reorganizare judiciară și faliment; c). dovada
privind depunerea garanției şi taxe de
participare la licitaţie, certificate
conform cu originalul; - pentru comercianți persoane fizice sau asociații fami-
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liale: a). copie după actul de identitate;
b). copie după autorizația de funcționare
eliberată de autoritatea competentă; c).
dovada achitării obligațiilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare
eliberat de organul fiscal competent; d).
dovada privind depunerea garanției şi
taxe de participare la licitaţie, certificate
conform cu originalul; - pentru persoane
fizice române: a) copie după actul de
identitate; b) certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal, cu excepția condamnărilor
pentru infracțiuni rutiere; c) dovada
achitării obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală
eliberat de organul fiscal competent; d).
dovada privind depunerea garanției şi
taxe de participare la licitaţie, certificate
conform cu originalul; - pentru persoanele fizice străine: a). copie după pașaport/ carte de identitate; b). certificat de
cazier judiciar/ document similar care să
ateste că nu au fost condamnate pentru
săvârșirea unor infracțiuni similar celor
prevăzute pentru persoane fizice
române. c). dovada privind depunerea
garanției şi taxe de participare la licitaţie, certificate conform cu originalul.
Toate copiile vor fi certificate conform cu
originalul. Documentele se vor depune
până la data de 30.07.2020, orele 16:30 la
secretariatul de la sediul organizatorului.
Documentația de licitaţie se poate
procura de la sediul Direcției Silvice Iaşi
la un preţ de 50 de lei, TVA inclus.

PIERDERI
l Pierdut original Chitanta nr.
0312721/22.03.2000 pe numele Grigore
Ioana si Iulian si Adresa nr.
6090/28.03.2000
l Pierdut Atestat CPC transport marfa
pe numele Șerban Cătălin Vasile. Se
declară nul.
l Pierdut certificat constatator pe
numele Buștean Gheorghița - Întreprindere familală, CUI 16458331,
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunalul Dolj. Îl
declar nul.
l Declar pierdut și nul carnet de
student pe numele Ungureanu Cristian,
student în cadrul Universității Ovidius
Constanța, Facultatea de Farmacie,
anul III.
l Pierdut certificat ADR titular Pui
Dorin-Sebastian și CPI cu seria
0455283000 titular Pui Dorin-Sebastian. Le declar nule!
l Pierdut certificat de înregistrare seria
B3994682 emis pe numele SC TOP
Beauty Market SRL, J40/2540/2020,
C.U.I. 42300313, cu sediul în Bucureşti,
şos. Olteniţei, nr.10, bl.2C, sc.2, et.10,
ap.77, sector 4. Îl declar nul.

