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OFERTE SERVICIU
l SC Taverna Sarbului SRL 
angajeaza bucatar, la sediul 
social din Bucuresti,str Tipo-
grafilor,nr 31,Sector 1. Cerinte: 
studii  medii ,experienta 1 
an,,limba straina ceruta:en-
g l eza .  Informat i i  l a  t e l 
0727300424

l Mgv Dyuri SRL angajează 
Șofer autoturisme și camionete 
având cunoștințe minime/ 
medii de limba engleză. Pentru 
mai multe detalii sunați la nr. 
de tel.0738.321.473 sau trans-
miteți un email pe adresa: wr.
team@workand-roll.com

l Casa Oamenilor de Știință, 
unitate  re înfi ințată prin 
H.G.347/1990 cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată 
Academiei Române, organi-
zează în condițiile Regulamen-
tului-cadru de organizare și 
desfășurare a concursului 
pentru ocuparea unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător  funcț i i lor 
contractuale în cadrul unității 
Casa Oamenilor de Stiință- 
Anexa 1, concursuri pentru 
ocuparea, pe durată nedetermi-
nată, a 4,5 posturi contractual 
vacante: •0,5 post Inspector de 
specialitate IA/SSM– fracțiune 
de normă (4 ore); •1 post 
Muncitor calificat treapta I –
zugrav; •1 post Muncitor cali-
ficat II; •1 post Muncitor 
necalificat I;  •1 post Îngrijitor. 
Condiții specifice: Inspector de 
specialitate IA -SSM (S) -probă 
scrisă și interviu: -studii superi-
oare universitare absolvite cu 
diplomă de licență; -cursuri de 
formare în domeniul SSM de 
minim 80 de ore; -vechime 
totală în muncă de minim 5 ani; 
-cunoștinţe avansate de MS 
Office (Word, Excel, Outlook). 
Condiții specifice: Muncitor 
calificat tr.I– Zugrav- probă 
practică și interviu: -Studii 
medii și calificare zugrav; 
-Vechime totală în muncă de 
minim 6 ani. Condiții specifice: 
Muncitor calificat tr.II– fochist- 
probă practică și interviu: 
-Studii generale/ medii; -Curs 
de calificare fochist și autorizat 
ISCIR; -Vechime în profesie: 
minim 3 ani. Condiții specifice: 
Muncitor necalificat I- probă 

practică și interviu: -Studii 
generale/ medii; -Nu necesită 
vechime în muncă. Condiții 
specifice: Îngrijitor- probă prac-
tică și interviu: -studii generale/
medii; -Nu necesită vechime în 
muncă. Concursurile se organi-
zează la sediul unității Casa 
Oamenilor de Știință din 
clădirea Casa Academiei, Calea 
13 Septembrie nr.13, sector 5, 
București. Concursul se va 
desfășura după cum urmează: 
1. Afișarea anunțului la sediul 
unității se face în data de 
31.08.2020. 2. Data limită până 
la care se pot depune personal 
actele pentru dosarul  de 
concurs la sediul unității este 
14.09.2020 ora 14:00. 3. Etapa 
I– selecție dosare- 15.09. 2020, 
ora 15:00. 4. Etapa II- Proba 
scrisă/ practică- proba scrisă/ 
practică- 22.09.2020 ora 10:00. 
5. Etapa III- Interviul: -inter-
viul pentru postul: Inspector de 
s p e c i a l i t a t e  I A  S S M – 
28.09.2020, ora 11:00; -interviul 
pentru postul: Muncitor cali-
ficat II/ fochist și Muncitor 
calificat I/ zugrav- 28.09.2020, 
ora 10:00. -interviul pentru 
postul: Muncitor necalificat I și 
Îngrijitor- 28.09.2020, ora 12:00; 
Secretariatul comisiei  de 
concurs între orele 09.00-14.00 
zi lucrătoare este asigurat de 
către Macovei Rebeca tel. 
021.318.24.40, 021.318.81.06 /
interior 2708, e-mail rebeca.
macovei@acad.ro.

CITATII
l Radu Ileana Magdalena cu 
domiciliul necunoscut, este 
citată pe data de 17.09.2020, 
ora 8, la sediul biroului: Socie-
tatea Profesională Notarială 
Ivan Ștefan și Ivan Constantin 
cu sediul în Ploiești, Strada 
Ștefan cel Mare nr. 1, Județul 
Prahova, tel.: 0244/526312; fax: 
0244/515897, e-mail: office@
notariativan.ro, în cauza succe-
sorală privind pe defunctul 
Radu Gheorghe, fost cu ultimul 
domiciliu în Ploiești ,  str. 
Veniamin Costache nr. 1, bl. 
28B, et. 3, ap. 10, decedat la 
data de 11.04.2020. Neprezen-
tarea atrage înlăturarea de la 
succesiune

l Citație emisă la data de 
25.08.2020. Succesibilii defunc-

tului Matei Gheorghe, decedat 
la data de 08.09.1993, cu 
ultimul domiciliu în Sat Cil, 
nr.149, comuna Almaș, Jud.
Arad, sunt invitaţi  să se 
prezinte în data de 23.09.2020, 
ora 11:00, la sediul Biroului 
Notarial Individual Rusu 
Andreea din localitatea Gura-
honţ, Strada Avram Iancu, nr. 
29-32, Judeţul Arad, pentru a 
participa la dezbaterea proce-
durii succesorale, a defunctului 
mai sus indicat.

l SC Trust Construcții SA, 
CUI:1956060, J22/319/1991, cu 
sediul în Iași, B-dul.Carol I, Nr. 
3, județ Iași, este chemat la 
Judecătoria Iași ,  Sala 2, 
Complet C 29, în data de 16 
septembrie 2020, ora estimată 
11:30, în calitate de pârât, în 
proces cu Cabinet avocat Niță 
Emanuela, în calitate de recla-
mant,  în dosar nr.37563/ 

245/2019, având ca obiect- obli-
gația de a face.

DIVERSE
l SC Temora Logistic SRL, 
t i t u l a r  a l  p r o i e c t u l u i 
“Construire Hala Depozitare, 
Amplasare Sistem Fotovoltaic”, 
anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 

incadrare de catre APM Arad, 
in cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul - “Construire 
hala depozitare, amplasare 
sistem fotovoltaic”, propus a fi 
a m p l a s a t  i n  l o c a l i t a t e a 
Zimandu Nou, nr. FN,C.F. nr. 
300565 Zimandu Nou, judetul 
Arad. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o funda-
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menteaza pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul 
Mures, FN, jud. Arad, in zilele 
de luni pana vineri intre orele 
08:00-14:00 precum si la urma-
toarea adresa de internet www.
apmar.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei 
de incadrare in termen de 10 
zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru 
protectia mediului.

l SC Soragmin SRL, cu sediul 
în sat Sălcioara, comuna 
Banca, județul Vaslui, titular al 
Planului Urbanistic Zonal 
„Amenajare Iaz Piscicol Cu 
Valorificare Agregate”, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii primei versiuni a planului, 
în vederea obţinerii avizului de 
mediu. Publicul interesat poate 
consulta propunerea de plan la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vrancea şi la sediul 
SC Divori Prest SRL din muni-
cipiul Focşani, str. Horia, 
Cloşca şi Crişan, nr. 4, județul 
Vrancea, tel. 0337.103.508, 
între orele 9:00-16:00. Observa-
ţiile publicului se vor primi în 
scris la A.P.M. Vrancea, str. 
Dinicu Golescu, nr.2, în termen 
de 15 zile calendaristice de la 
data publicării anunţului.

l Dinamic Insolv IPURL în 
calitate de administrator judi-
ciar vă informează că împo-
triva S. Macotera Terasamente 
SRL având CUI 32102190, 
J06/451/2013, a fost deschisă 
procedura falimentului prin 
procedură simplificată prin 
S e n t i n ţ a  c i v i l ă  n r . 
279/17.07.2020 din dosar nr. 
1364/112/2019 al Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud. Creditorii 
sunt invitaţi să-şi depună cere-
rile de creanţe la grefa instanţei 
în temeiul Legii 85/2014.

l Dinamic Insolv IPURL în 
calitate de administrator judi-
ciar vă informează că împo-
triva S. Agrofam Micesti SRL 
a v â n d  C U I  3 2 5 3 8 0 6 8 , 
J06/695/2013, a fost deschisă 
procedura falimentului prin 
procedură simplificată prin 
S e n t i n ţ a  c i v i l ă  n r . 
280/17.07.2020 din dosar nr. 
1481/112/2019 al Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud. Creditorii 
sunt invitaţi să-şi depună cere-
rile de creanţe la grefa instanţei 
în temeiul Legii 85/2014.

ADUNARI GENERALE
l În temeiul prevederilor Legii 
nr.31/1990 a societăților, repu-
blicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale 
Actului constitutiv, Preşedin-
tele consiliului de administrație 
convoacă Adunarea generală 
ordinară a acționarilor SC 
Concefa Construcții Căi Ferate 
SA, la data de 02.10.2020, ora 
12:00, la adresa din Sibiu, str.
Piața 1 Decembrie 1918, nr.6, 
Jud.Sibiu, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea 
restrângerii componenței consi-
liului de administrație prin 
revocarea din funcție a doi din 
cei cinci membrii ai consiliului 
de administrație al societății: 
administratorul  Cioncan 
Claudiu- Marcel şi administra-
torul Dobrotă Cătălin-Laurian, 
şi descărcarea de gestiune a 
tuturor administratorilor. 2.
Aprobarea numirii unui nou 
Consiliu de Administrație 
format din trei membri, aleşi 
pentru un nou mandat de 4 ani. 
3.Actualizarea Actului consti-
tutiv al societății, ca urmare a 
numirii noului Consiliu de 
Administrație şi revocarea din 
funcție, respectiv descărcarea 
de gestiune a membrilor 
vechiului Consiliu de Adminis-
trație. Lista cuprinzând infor-
maţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi califi-
carea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispo-
ziţia acţionarilor, putând fi 
consultată şi completată de 
aceştia. În cazul in care şedința 
adunării generale ordinare nu 
va avea loc din lipsa de cvorum 
la data convocării inițiale, 
aceasta se va ține în data de 
03.10.2020 ora 12:00, în aceeaşi 
locație. La adunare, acționarii 
se vor legitima cu actul de iden-
titate. Materialele referitoare la 
ordinea de zi se pot consulta 
între orele 09:00-15:00 la adresa 
din Sibiu, str.Piața 1 Decembrie 
1918, nr.6. Formularele pentru 
procuri speciale se pot obține 
din acelaşi loc. Un exemplar 
din procură se va depune în 
original cu 48 ore înainte de 

adunarea generală. Informații 
suplimentare se pot obține la 
telefon: 0269.218.253.

l Convocare pentru intrunirea 
Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor si Adunarii Gene-
rale Extraordinare a Actiona-
rilor Societatii Decebal Tower 
Imobiliare S.A. In temeiul 
art.111,113,117, 118, 119 
alin(1) din Legea 31/1990 si 
art.12 si 13 din Actul Consti-
tutiv al societatii, avand in 
vedere solicitarea actionarului 
societatii dl.Popescu Traian, 
detinator al unui numar de 
33.587.990 actiuni emise de 
catre Societatea Decebal Tower 
Imobiliare S.A. ce reprezinta o 
participare de 79,83% la capi-
talul social al acesteia, Socie-
tatea 365DAYS Advisors 
S.R.L.,in calitate de adminis-
trator unic al Societatii Decebal 
Tower Imobiliare S.A.,cu sediul 
social in Bucuresti, str.Turture-
lelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, 
sector 3, inregistrata la ORCTB 
sub nr. J40/10415/2014, avand 
CUI RO33560020, convoaca pe 
toti actionarii societatii detina-
tori de actiuni la purtator si/sau 
actiuni nominative, acestia din 
urma inregistrati in Registrul 
Actionarilor valabil la data de 
referinta 28.09.2020, sa parti-
cipe la Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor si 
Adunarea Generala Extraordi-
nara a Actionarilor ce vor avea 
loc la sediul societatii, precum 
si prin corespondentă sau prin 
mijloace electronice de comuni-
care directa la distanta, la data 
de 05.10.2020, ora 16.30- 
Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor, si ora 17.30- 
Adunarea Generala Extraordi-
nara  a  Act ionar i lo r,  cu 
urmatoarea ordine de zi: I.
Adunarea Generala Ordinara 
1.Analiza privind implemen-
tarea masurilor stabilite prin 
Hotararea Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor nr.1 din 
data de 01.07.2020; 2.Revocare/
numire administrator, stabilire 
indemnizatie administrator; 3.
Acordarea imputernicirilor 
necesare pentru efectuarea 
formalitatilor subsecvente 
Hotararii Adunarii Generale 
Ordinare. II.Adunarea Gene-
rala Extraordinara 1.Prezen-
tarea spre validare si aprobare 
a actiunile intreprinse in 

vederea constituirii societatii pe 
actiuni DTI New Trend, in 
principal: 1. Validarea Rapor-
tului de evaluare a patrimo-
niului Societatii Decebal Tower 
Imobiliare S.A. respectiv a 
evaluarii activelor fixe corpo-
rale de natura constructiilor si 
terenurilor aflate in patrimo-
niul societatii Decebal Tower 
Imobiliare S.A.; Determinarea 
aportului in natura concret al 
Societatii  Decebal Tower 
Imobiliare S.A. la constituirea 
noii societatii pe actiuni DTI 
New Trend S.A. 2. Analizarea 
scrisorilor de intentie transmise 
de actionarii persoane fizice 
care si-au manifestat intentia 
de a participa la constituirea 
noii societati, validarea listei 
persoanelor fizice ce doresc sa 
subscrie la capitalul social al 
noii societati pe actiuni DTI 
New Trend S.A.; 3.Analizarea 
si aprobarea propunerilor 
privind persoanele desemnate 
sa asigure conducerea noii soci-
etati pe actiuni DTI New Trend 
S.A.; 4.Analizarea si aprobarea 
propunerilor privind persoa-
nele desemnate sa asigure 
controlul gestiunii noii societati 
pe actiuni DTI New Trend 
S.A.. 2.Acordarea imputernici-
rilor necesare pentru efectuarea 
formalitatilor subsecvente 
Hotararii Adunarii Generale 
Extraordinare. Actionarii au 
dreptul sa participe la aduna-
rile generale prin simpla 
prezentare a identitatii, dupa 
verificarea calitatii de actionar 
si a numarului de actiuni deti-
nute, conform Registrului Acti-
onar i lor  t inut  in  forma 
electronica, valabil la data 
adunarii. Actionarii detinatori 
de actiuni la purtator au drept 
sa participe la adunarile gene-
rale numai daca isi vor depune/
transmite prin posta/curier cu 
confirmare de primire, actiunile 
la sediul societatii. Avand in 
vedere situatia actuala excepti-
onala cauzata la nivel global de 
virusul Covid-19, vor fi luate 
masuri de precautie impuse de 
raspandirea coronavirus, 
inclusiv folosirea de mijloace 
electronice de interactiune la 
distanta pentru desfasurarea 
adunarilor generale ale actio-
narilor. Documentele referi-
toare la problemele incluse in 
ordinea de zi, pot fi solicitate in 
format electronic sau consul-

tate la sediul societatii, intre 
orele 12.00-14.00, conform 
prevederilor legale. Lista 
cuprinzand informatii cu 
privire la numele, localitatea de 
domiciliu si calificarea profesi-
onala ale persoanelor propuse 
pentru functia de administrator 
se afla la dispozitia actionarilor, 
putand fi consultata si comple-
tata de acestia. Actionarii soci-
etatii inregistrati la data de 
referinta in registrul actiona-
rilor societatii au posibilitatea 
de a vota prin corespondenta 
prin utilizarea formularului de 
buletin de vot pentru votul prin 
corespondenta pus la dispozitia 
actionarilor de catre Societate. 
In cazul votului prin corespon-
denta,  buletinele de vot, 
c o m p l e t a t e  s i  s e m n a t e , 
impreuna cu o copie a actului 
de identitate al actionarului, 
pot fi depuse la societate sau 
transmise prin scrisoare reco-
mandata, servicii de posta sau 
curier la sediul societatii din 
Bucuresti, str. Turturelelor nr. 
62, et.4, ap.4, cam.1, sect.3, sau 
transmise cu semnatura elec-
tronica extinsa pe adresa de 
mail:office@decebaltower.ro, 
astfel incat votul sa fie primit 
de societate pana la data tinerii 
sedintei, sub sanctiunea pier-
derii exercitiului dreptului de 
vot in si pentru aceste adunari. 
Pentru actionarii care doresc sa 
fie reprezentati in adunarile 
generale, societatea solicita 
prezentarea de procuri speciale 
de reprezentare pentru aceste 
adunari, intocmite potrivit legii 
si actului constitutiv al socie-
tatii. Procurile, impreuna cu o 
copie a actului de identitate al 
actionarului si al reprezentan-
tului, pot fi depuse la societate 
sau transmise, pana la data 
tinerii sedintei, prin scrisoare 
recomandata, servicii de posta 
sau curier la sediul societatii 
din Bucuresti, str. Turturelelor 
nr. 62, et.4, ap.4, cam.1, sect.3, 
sau transmise cu semnatura 
electronica extinsa pe adresa de 
mail:office@decebaltower.ro 
Accesul in sala si prezenta la 
adunarile generale se va face 
astfel:- pentru actionarii care 
vor participa fizic prezenta se 
va face pe baza actului de iden-
titate, iar pentru reprezentanti, 
numai cu prezentarea procurii 
de reprezentare in original si a 
actului de identitate;- pentru 
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persoanele fizice/juridice care 
se identifica video, prezenta se 
va face prin prezentarea unui 
act de identitate, iar pentru 
reprezentantul persoanei juri-
dice, cu prezentarea unui 
exemplar original al procurii 
speciale si a actului de identi-
tate. Daca adunarile generale 
convocate pentru data de 
05.10.2020 nu se vor putea tine 
din motive de cvorum, acestea 
s e  v o r  t i n e  i n  d a t a  d e 
06.10.2020, in acelasi loc, la 
aceeasi ora si cu aceeasi ordine 
de zi. Administrator unic, Soci-
etatea 365Days Advisors S.R.L. 
prin reprezentant dl. Rotaru 
Florin

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse Si Asociatii SPRL 
in calitate de lichidator al debi-
toarei SC Euro Club Hoteluri 
Si Restaurante SRL, desemnat 
prin Incheierea de sedinta din 
data de 10.10.2012, pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia 
a VII - a Civila, in dosarul nr. 
24638/3/2012, invita specialistii 
sa depuna oferte la sediul aces-
tuia din Bucuresti, Str. Buzesti, 
Nr.71, Etaj 5, Cam. 502–505, 
S e c t o r  1 ,  T e l . / F a x : 
(+40)21.318.74.25, e-mail dinu.
urse@gmail.com, pana cel 
tarziu in data de 15.09.2020, 
ora 12:00, in vederea selectiei 
de oferte pentru: -intocmirea 
documentatiei tehnice pentru 
aducerea etajului 12 al imobi-
lului din Bucuresti str. Cerceta-
torilor nr. 9, sector 4, la stadiul 
de etaj tehnic; -efectuarea 
lucrarilor de demolare si 
aducere la stadiul de etaj tehnic 
al etajului 12 al imobilului din 
Bucuresti str. Cercetatorilor nr. 
9, sector 4; Ofertele pot fi trans-
mise si pe fax-ul sau email-ul 
mentionat in anunt.

LICITATII
l Primăria și Consiliul Local 
al comunei Recea organizează 
la sediul primăriei din locali-
tatea Recea, str. Primăriei nr. 2, 
în data de 21.09.2020, ora 
12:00, Licitație Publica Cu Stri-
gare, pentru concesionarea 
următoarelor terenuri: - Teren 
în suprafață de 1.770 mp, nr. 
cadastral 58990, UAT Recea, 
sat Lapusel, comuna Recea, 
Jud. Maramureș; - Teren în 

suprafață de 26.150 mp, nr. 
cadastral 58993, UAT Recea, 
sat Lapusel, comuna Recea, 
jud. Maramureș; Planul de 
amplasare, caietul de sarcini, 
condițiile de participare și 
informații suplimentare se pot 
obține de la Primăria comunei 
Recea, telefon 0262287240, 
0262287202 sau E-mai l : 
office@primăria-recea.ro.

l  Debitorul SC Marinos 
Construct SRL societate in 
faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.
Teren situat in intravilanul 
comunei Blejoi, Parcela Cc 
104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, 
Judet Prahova, in suprafata de 
1.835 mp. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 55.050,00 Euro 
exclusiv TVA. 2.Teren situat in 
intravilanul Mun. Ploiesti, Str. 
A. T. Laurian, Jud. Prahova, in 
suprafata totala din masuratori 
de 117 mp.(suprafata din acte 
de 130 mp.). Pretul de pornire 
al licitatiei este de 6.435,00 
Euro exclusiv TVA. Pretul caie-
tului de sarcini pentru imobi-
lele af late in proprietatea 
Marinos Construct SRL, este 
de 1.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pentru imobilul de la pozitia 
nr. 1(unu) pretul de pornire al 
licitatiei reprezinta 60% din 
valoarea de piata exclusiv TVA 
din Raportul de evaluare. 
-Pentru imobilul de la pozitia 
nr. 2(doi) pretul de pornire al 
licitatiei reprezinta 50% din 
valoarea de piata exclusiv TVA 
din Raportul de evaluare. 
Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea 
in contul nr. RO91 FNNB 0051 
0230 0947 RO02 deschis la 
Credit Europe Bank, Sucursala 
Ploiesti, pana la orele 14 am 
din preziua stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a 
Caietelor de sarcini pentru 
proprietatile imobiliare, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatile imobiliare 
prima sedinta de licitatie a fost 
stabilita in data de 10.09.2020 
ora 11:00, iar daca bunurile nu 
se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de 24.09.2020; 
08.10.2020; 22.10.2020, ora 
11:00. Toate sedintele de lici-

tatii se vor desfasura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si 
v i z i o n a r e  a p e l a t i  t e l .  : 
0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anuntul poate fi vizua-
lizat si pe site www.dinu-urse.
ro. 

l S.C. “Citadin” S.A. IASI, cu 
sediul in Bd. T.Vladimirescu, 
nr. 32C, organizeaza “Proce-
dura Simplificata”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului de achi-
zitie: “Agregate De Balastieră 
- pietris 16 - 31 mm” : Locul de 
l i v r a r e :  B a l a s t i e r a  S C 
CITADIN SA situata in Com. 
Cristesti Jud. Iasi. Procedura 
de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regula-
mentului privind organizarea si 
desfasurarea achizitiilor” al SC 
Citadin SA Iasi. Pentru partici-
pare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditiile cerute in 
“Documentatia de achizitie”. 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii 
www.citadinis.ro si va fi acce-
s a t a  p a n a  p e  d a t a  d e 
03.09.2020 pe baza de cod unic 
de acces, ce va fi comunicat 
doar persoanelor care solicita 
in scris accesul la documentatie 
cu date de identificare clara si 
cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta 
informatiilor pentru evitarea 
introducerii unor virusi in 
sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut. Docu-
mentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin SA 
pana la data de 07.09.2020, ora 
10:00. Deschiderea ofertelor va 
avea loc la data de 07.09.2020, 
ora 12:00, la sediul S.C. Citadin 
S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documenta-
tiei si conditiile de participare 
s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l . : 
0751048290.

l Anunţ de vânzare. Unitatea 
Militară 0406 Constanţa, cu 
sediul în strada Mircea cel 
Bătrân, nr. 108, Constanţa, 

organizează în condiţiile H.G. 
nr. 81 din 23 ianuarie 2003, 
licitaţie publică deschisă cu 
strigare pentru valorificarea 
următoarelor bunuri materiale: 
-Autospecială Nissan Terrano, 
S e r i e  ș a s i u  - V S K T -
VUR20U0574193 -1 cpl ; 
-Autoturism Opel Astra, 4X2 
Serie șasiu -WOLOAHL4 
858085650 -1 cpl. Licitaţia se 
va ţine la sediul U.M. 0406 
Constanţa, din Strada Mircea 
cel Bătrân, nr. 108, Constanţa, 
la data de 30.09.2020, ora 
10:00. În cazul în care nu se 
prezintă niciun licitator, lici-
taţia se repetă în data de 
16.10.2020, ora 10:00, iar dacă 
nici la a doua licitaţie nu se 
prezintă niciun licitator se va 
relua în data de 22.10.2020, ora 
10:00. La licitaţie poate parti-
cipa orice persoană fizică și 
juridică care va prezenta docu-
mentele prevăzute la art. 21 din 
HG nr. 81 din 23 ianuarie 2003. 
Documentele de participare la 
licitaţie se primesc la sediul din 
strada Mircea cel Bătrân, nr. 
108, Constanţa, cu cel mult 5 
zile lucrătoare înaintea datei 
stabilite pentru ţinerea licitaţiei 
de vânzare. Garanţia de parti-
cipare la licitaţie este de 10% 
din valoarea fiecărui bun mate-
rial. Caietul de sarcini pentru 
fiecare bun material în parte și 
celelalte documente se pot 
procura de la sediul Unităţii 
Militare 0406 Constanţa, 
contra sumei de 30 lei, depusă 
cu chitanţă la casieria unităţii, 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
31.08.2020. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
0241/618969 -int. 24517, fax 
0241/616153 sau la adresa de 
e-mail api@jandarmeriacon-
stanta.ro.

l Hidrojet SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare în bloc prin 
licitaţie publică la prețul total 
de 14.880.652 lei proprietate 
imobiliară situată în Breaza, 
str. Griviței, nr. 18, județ 
Prahova, compusa din teren în 
suprafață de 20.513 mp și 
constructiile C10 (hala mono-
bloc), C11 (punct poarta), C20 
(baraca metalica), teren în 
suprafață de 358 mp, teren în 
suprafață de 1.725 mp, teren în 
suprafață de 445,38 mp, 
precum și marcile grafice 

R050748, R053215 și bunuri 
mobile (utilaje și  mașini 
unelte). Licitaţia va avea loc în 
04.09.2020, ora 14:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate 
se pot programa pentru vizio-
nare la numărul de telefon 
susmentionat (taxa pentru 
vizionare este de 1.000 lei 
+TVA) începând cu data de 
30.07.2020, iar ulterior vor 
achizitiona dosarul de prezen-
tare de la sediul lichidatorului 
judiciar și vor depune docu-
mentația însoțită de taxa de 
garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte 
de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în data de 11.09.2020, 
aceeași oră, în același loc.

l Spitalul General C.F.Dro-
beta Turnu Severin, cu sediul 
în Drobeta Turnu Severin, 
B - d u l  C a r o l  I ,  t e l / f a x : 
0252/317.339, nr.5-7, în calitate 
de locator, închiriază, prin lici-
tație publică deschisă, un teren 
în suprafață de 12mp pe care 
urmează să fie amplasat un 
chioșc mobil cu destinația de 
comercializare produse alimen-
tare, aflat în curtea Spitalului 
General Căi Ferate Drobeta 
Turnu Severin. Caietul de 
sarcini se poate procura de la 
Secre tar ia tu l  Sp i ta lu lu i 
General C.F.Drobeta Turnu 
Severin din B-dul Carol I, 
nr.5-7. Prețul Caietului de 
Sarcini este de 50Lei. Garanția 
de participare la licitație este 
de 300Lei. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 15.09.2020, ora 
13:00. Deschiderea ofertelor va 
avea loc în data de 16.09.2020, 
la ora 11:00, la sediul Spitalului 
General Căi Ferate Drobeta 
Turnu Severin, b-dul Carol I, 
nr. 5-7.

l Primăria Municipiului Olte-
nița cu sediul in municipiul 
Oltenița, B-dul Republicii, nr. 
40, Județul Călărași, tel/fax: 
0242/515169; 0242/515087, 
Anunță, organizarea licitatiei 
publice cu oferta in plic pentru 
inchirierea unui teren aparti-
nand domeniului privat al 
municipiului Oltenita, situat 
in intravilanul municipiului 
Oltenita, str. Stadionului, nr. 3 
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D, in suprafata de 1800 mp, cu 
destinatia prestari servicii, lici-
tatie publica organizata in 
conformitate cu prevederile 
OUG nr. 57/2019. Data, ora si 
locul de deschidere a ofertelor : 
24.09.2020, ora 11:00, la sediul 
Primariei municipiului Olte-
nita, b-dul Republicii nr.40. 
Pretul minim de incepere al 
licitatiei este echivalentul in lei 
la data efectuarii platii a 
1 ,6442 Euro/mp/an (curs 
B.N.R.), cu salt de supralicitare 
de 10% inclus. Oferantii pot 
depune ofertele pana la data si 
ora limita de: 23.09.2020, ora 
11:00. Ofertele se vor depune la 
registratura Primariei munici-
piului Oltenita din b-dul Repu-
blicii, nr. 40, intr-un singur 
exemplar original. Documen-
tele licitatiei se vor pune la 
dispozitie incepand cu data de 
01.09.2020, la sediul Primariei 
municipiului Oltenita, b-dul 
Republicii, nr.40, etaj 2, camera 
19, in urma unei solicitari 
scrise. Pretul de achizitie al 
caietului de sarcini este de 20 
lei si se va achita la casieria sau 
in contul Primariei munici-
piului Oltenita. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna pana la 
termenul limita de primire a 
ofertelor dovada achitarii 
garantiei de participare si a 
contravalorii  caietului de 
sarcini. Durata inchirierii: 20 
ani, cu posibilitati de prelun-
gire in conditiile legii. Anuntul 
privind licitatia publica pentru 
pentru inchirierea imobilului 
de mai sus, va fi afisat la 
panoul de afisaj al Primariei 
municipiului Oltenita incepand 
cu data de 31.08.2020. Solici-
tări de clarificări cu privire la 
documentaţia de atribuire pot 
fi depuse la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, Birou 
Registratură, sau pot fi trans-
m i s e  p r i n  f a x  l a  n r. 
0242.51.5087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com 
cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata in 
care ofertantii raman angajati 
prin termenii ofertelor lor : 
pana la incheierea contrac-
tului. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legatura cu atribu-
irea, încheierea, executarea, 
modif icarea  ş i  încetarea 
contractului de inchiriere, 

precum şi a celor privind acor-
darea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului adminis-
trativ nr. 554/2004, cu modifi-
cările si completarile ulterioare. 
Acţiunea în justiţie se intro-
duce la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în 
a cărui jurisdicţie se afla sediul 
locatorului. Data transmiterii 
spre publicare a anuntului: 28 
august. Primar -Ţone Petre, 
Întocmit - Zavalaş Liviu.

l Primăria Municipiului Olte-
nița cu sediul in municipiul 
Oltenița, B-dul Republicii, 
nr.40, Județul Călăraşi, tel/fax: 
0242.515.169; 0242.515.087, 
Anunță, organizarea licitatiei 
publice cu oferta in plic pentru 
inchirierea unor terenuri apar-
tinand domeniului privat al 
municipiului Oltenita, situate 
in intravilanul municipiului 
Oltenita, dupa cum urmeaza: 
Str. Dr. Lucian Popescu, nr. 44 
A, suprafata 325mp, Str. 
Stirbei Voda, nr.23, suprafata 
344mp, Str. Stirbei Voda, nr. 
25, suprafata 343mp, cu desti-
natia construire locuinte, lici-
tatie publica organizata in 
conformitate cu prevederile 
OUG nr. 57/2019. Data, ora si 
locul de deschidere a ofertelor, 
dupa cum urmeaza: Str. Dr. 
Lucian Popescu,  nr.  44A 
-24.09.2020 ora 11:30; Str. 
Stirbei Voda, nr.23 -24.09.2020 
ora 12:00; Str. Stirbei Voda, 
nr.25 -24.09.2020 ora 12:30, la 
sediul Primariei municipiului 
Oltenita, b-dul Republicii nr. 
40. Pretul minim de incepere al 
licitatiei este echivalentul in lei 
la data efectuarii platii (curs 
B.N.R.), cu salt de supralici-
tare de 10% inclus, dupa cum 
urmeaza: Str. Dr. L. Popescu, 
nr. 44A -0,2253 Euro/mp/an; 
Str. Stirbei Voda, nr.23 -0,2253 
Euro/mp/an; Str. Stirbei Voda, 
nr.25 -0,2253 Euro/mp/an. 
Oferantii pot depune ofertele 
pana la data si ora limita de, 
dupa cum umeaza: Str. Dr. 
Lucian Popescu,  nr.  44A 
-23.09.2020 ora 11:00; Str. 
Stirbei Voda, nr. 23 -23.09.2020 
ora 11:00; Str. Stirbei Voda, 
nr.25 -23.09.2020 ora 11:00. 
Ofertele se vor depune la regis-
tratura Primariei municipiului 
Oltenita din b-dul Republicii, 

nr. 40, intr-un singur exemplar 
original. Documentele licitatiei 
se vor pune la dispozitie ince-
pand cu data de 01.09.2020, la 
sediul Primariei municipiului 
Oltenita, b-dul Republicii, 
nr.40, etaj 2, camera 19, in 
urma unei solicitari scrise. 
Pretul de achizitie al caietului 
de sarcini este de 20 lei si se va 
achita la casieria sau in contul 
Primariei municipiului Olte-
nita. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna pana la termenul 
limita de primire a ofertelor 
dovada achitarii garantiei de 
participare si a contravalorii 
caietului de sarcini. Durata 
inchirierii: 49 ani, fara posibili-
tati de prelungire. Anuntul 
privind licitatia publica pentru 
pentru inchirierea imobilului 
de mai sus, va fi afisat la 
panoul de afisaj al Primariei 
municipiului Oltenita ince-
pand cu data de 31.08.2020. 
Solicitări de clarificări cu 
privire la documentaţia de 
atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olte-
niţa, Birou Registratură, sau 
pot fi transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com 
cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata in 
care ofertantii raman angajati 
prin termenii ofertelor lor: 
pana la incheierea contrac-
tului. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legatura cu atribu-
irea, încheierea, executarea, 
modif icarea ş i  încetarea 
contractului de inchiriere, 
precum şi a celor privind acor-
darea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului adminis-
trativ nr. 554/2004, cu modifi-
c ă r i l e  s i  c o m p l e t a r i l e 
ulterioare. Acţiunea în justiţie 
se introduce la secţia de 
contencios administrativ a 
tribunalului în a cărui juris-
dicţie se afla sediul locatorului. 
Data transmiterii spre publi-
care a anuntului: 28 august. 
Primar -Ţone Petre, Întocmit - 
Zavalaş Liviu.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de 

e-mail, persoană de contact: 
Comuna Apa, sat Apa, comuna 
Apa, nr.132, județul Satu Mare, 
telefon 0261/843.366, fax 
0261/843.366, e-mail: primaria.
apa@gmail.com, cod fiscal 
3897416. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să 
fie concesionat: Imobil situat 
administrativ în satul Apa, 
comuna Apa, nr. 435, județul 
Satu Mare, compus din teren 
+construcție: teren intravilan, 
categoria de folosinţă: curți 
construcții în suprafață de 
500mp şi construcție adminis-
trativă şi social culturală în 
suprafață de 169mp, situat în 
intravilanul satului  Apa, 
comuna Apa, nr. 435, județul 
Satu Mare, identificat prin 
C.F.100533, nr.cadastral 100533 
şi 100533-C1, domeniu privat al 
Comunei Apa, conform H.C.L. 
nr.22/04.06.2020 şi art.357 din 
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin 
solicitare scrisă, la sediul Primă-
riei Comunei Apa. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Primăria Comunei Apa, sat 
Apa, comuna Apa, nr. 132, 
județul Satu Mare -Birou 
Secretar General al UAT. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Persoanele 
interesate pot achita contrava-
loarea documentației de atri-
buire în cuantum de 100Lei în 
c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO20TREZ 5465006XXX 
002900, deschis la Trezoreria 
Satu Mare, cod fiscal al conce-
dentului: 3897416 sau la Casi-
eria Primăriei Comunei Apa. 
3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 14.09.2020, 
ora 15:00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
22.09.2020, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la 

Primăria Comunei Apa, sat 
Apa, comuna Apa, nr. 132, 
județul Satu Mare -Birou 
Secretar General al UAT. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 
Ofertele se depun în plicuri sigi-
late, unul exterior şi unul inte-
rior conform documentației de 
atribuire. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 
22.09.2020, ora 12:00, la sediul 
Primăriei Comunei Apa, sat 
Apa, comuna Apa, nr.132, 
județul Satu Mare. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Satu Mare, Satu 
Mare, str.Mihai Viteazul, nr. 8, 
județul Satu Mare, telefon 
0261/716.375, 0261/712.725, fax 
0261/713.760, e-mail: tr-satuma-
re-reg@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 28.08.2020.

PIERDERI
l  M a x x - A r i s  S R L , 
J06/118/2004, pierdut Certificat 
Constatator la sediu. Îl declar 
nul.

l Pierdut atestat transport 
marfă eliberat de ARR Dolj, pe 
numele Tătaru Mihai. În declar 
nul.

l Pierdut Atestat transport 
marfă emis de ARR Vâlcea pe 
n u m e l e  C r î n g u ş  L i v i u 
Constantin. Se declară nul.

l Măldăianu Marius Valentin 
pierdut atestat CPC marfă nr. 
0337702001, eliberat de ARR şi 
certificat ADR 102846 eliberat 
de ARR. Le declar nule.

l Pierdut Certificat Constatator 
pentru sediul profesional al 
firmei Nicoară Paraschiva Între-
prindere Individuală din Sibiu, 
str. Olteniei, nr. 3, bl.7, ap. 1, 
sc.A, ap. 1, județul Sibiu, 
CUI:27609995,  F32/1273/ 
22.10.2010. Anunțul este necesar 
pentru închiderea firmei.


