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OFERTE SERVICIU
l SC Arda SRL Ploiești angajează Manipulant Mărfuri. Relații la tel.0764.780.146.
l Hotel Michelangelo SRL, cu sediul social
în București, sector 1, str. Henri Coandă, Nr.
25, J40/19381/2005, CUI: 18140163, angajează Recepționer hotel - cod COR 422401 2 posturi vacante, Maseur - cod COR 325501
- 2 posturi vacante, Cameristă hotel - cod
COR 516201 - 3 posturi vacante. Pentru CV,
la adresa de e-mail booking@hotel.michelangello.ro
l SC Real Invest Center SRL, având
CUI:40320683, cu sediul în București,
Sectorul 3, Strada Trandafirul Roșu, nr. 59A,
cam. 1, angajează: Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet, cod COR
931301- 15 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în
data de 04.06.2020, ora 10:00, la sediul societății.
l S.C. Norstal Steel Structures S.R.L,
anunta organizarea unui concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi :-sudori
MIG/MAG cod COR- 721208.Concursul se
va organiza in data de 30.05.2020, incepand
cu cu ora 10:00 la sediul firmei: Apahida, Str.
Libertatii, nr. 236-238. Informatii la tel:
0264.704.700.
l Primăria Comunei Strâmtura, cu sediul în
comuna Strâmtura, str.Principală, nr. 375,
judeţul Maramureș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: administrator programe sociale,
conform HG nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: - Proba scrisă în data
de 24.06.2020, ora 10:00; - Proba interviu în
data de 26.06.2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - studii:
superioare economice; - vechime nu este
obligatorie. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei Strâmtura. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei, compartimentul resurse umane,
persoană de contact: Ioan Pasere, telefon
0745.267.557, E-mail: primaria_stramtura@
yahoo.com.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în Ineu,
str.Republicii, nr. 2, Jud.Arad, organizează
în data de 24.06.2020 concurs, conform HG
nr. 286/2011 și HG nr. 1027/Noiembrie 2014
pentru următoarele posturi contractual
vacante: -un post de asistent medical generalist - contractual vacant - în cadrul Compartimentului camera de gardă; - un post de
infirmieră - contractual vacant - în cadrul
Compartimentului de pediatrie. Concursul
constă în proba scrisă care va avea loc în
data de 24.06.2020, ora 09:00 și proba practică, în data de 24.06.2020, ora 14:00, la
sediul Spitalului Orășenesc Ineu. Condiții de
participare: 1. Condiții generale: - pentru
participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute la art.3
din HGR 286/2011. 2. Condiții specifice
asistent medical: - asistent medical generalist
- diplomă de absolvire școală postliceală sau
echivalent în domeniu; - diplomă de bacalaureat; -certificat de exercitare a profesiei/

adeverință; - autorizație liberă practică
vizată la zi; - cunoștințe operare PC; vechime în specialitate minim 6 luni. 2.
Condiții specifice pentru infirmieră: diplomă de absolvire 10 clase; - vechime în
muncă nu este necesară. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs in
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Orășenesc Ineu.
Relații suplimentare la sediul: Spitalului
Orășenesc Ineu, persoană de contact:
Haragea Adina, telefon 0257.511.221.
l Societate comercială, cu sediul în Sebeș,
angajează 1 Manipulant marfă pentru
magazin comercial. Atribuții: sortare, încărcare, descărcare și securizare marfă. Activitate 8 h/zi, 40 h/săpt. Cerințe: studii medii,
persoană ordonată și disciplinată. Informații
la tel.0747.595.777.
l Consiliul Local al Comunei Osica de Jos
organizează în temeiul Hotărârii Guvernului
nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi
Hotărârii Consiliului Local Osica de Jos nr.
1/31.01.2020, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Osica de Jos, aprobarea organigramei și
ștatului de funcții pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Osica de Jos și din cadrul
instituțiilor și serviciilor din subordinea
Consiliului Local Osica de Jos, concurs de
ocupare a postului de execuție: șofer
microbuz școlar, perioadă nedeterminată,
funcţie contractuală în subordinea Consiliului Local Osica de Jos. Concursul va avea
loc în data de: -24.06.2020, ora 11:00 - proba
scrisă; - 30.06.2020, ora 11:00 -interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunţului, dar nu mai târziu de
16.06.2020, la Secretarul comisiei de concurs
şi trebuie să conţină obligatoriu: 1. cerere de
înscriere adresată conducătorului autorității
sau instituţiei publice organizatoare; 2. copia
actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz; 3. copii ale documentelor care atestă
nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 4. carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau
în specialitatea studiilor, în copie; 5. cazierul
judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează (în cazul depunerii declaraţiei pe
propria răspundere candidatul are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până
la data desfăşurării primei probe a concursului); 6.adeverinţă medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
(conţine în clar numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia în formatul

standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 7.
curriculum vitae. Actele enumerate mai sus
la punctele 2, 3, 4, vor fi prezentate în
original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea. Pentru a participa la
concurs candidatul trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale, conform art.3
al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: Condiţii
generale: a)are cetăţenia română şi domiciliul în România; b)cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are capacitate
deplină de exerciţiu; e)are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitate; f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; g)nu a fost
condamnat definitiv pentru savârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autoritaţii, de serviciu sau in legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals, ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice în
vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale de execuție de șofer
microbuz școlar - 1 post în subordinea
Consiliului Local Osica de Jos: -studii medii
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
sau absolvent școală profesională; -atestat
profesional transport public de persoane în
termen de valabilitate; -posesor permis categoria B și D; -posesor cartelă tahografică;
-vechime minimă în funcția de șofer categoria D, minim 3 luni; -aviz psihologic de la
cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor; -cazierul conducătorului auto de la
Serviciul de Circulație Rutieră al Județului
Olt; -fără antecedente rutiere grave (penal
sau permis suspendat); - cunoștințe minime
de mecanică auto. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei comunei Osica
de Jos, Județul Olt, strada Dealul Mic, nr. 2,
telefon 0249.455.015, la secretarul comisiei
de concurs.

CITAȚII
l Numita Elena Liliana Jianu, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Băicoi, str. Progresului, nr. 29, sc. B, et. P, ap. 22, jud.Prahova,
este chemată în instanță, la Judecătoria
Câmpina, în data de 23 Iulie 2020, ora 10:00,
Complet CIV22-TI, în calitate de pârâtă, în
dosarul civil nr. 688/204/2020, având ca
cerere cu valoare redusă, în contradictoriu
cu Debt Collection Agency SRL, în calitate
de reclamant.
l Numitul Marinescu Gheorghe Florin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Buzău, str.
Penteleu, nr. 5, jud. Buzău, este citat în calitate de intimat în dosarul 15514/200/2018/a1
la Tribunalul Buzău în data de 29.01.2019,
sala 1, ora 14:30.
l Pârâta SC Laurando SRL este citată la
Judecatoria Iaşi, dr.nr. 33.583/345/2019, cu
obiect cerere valoare redusă, în proces cu SC
Sabo Trans SRL Iaşi, termen 30.06.2019,
complet 22, ora 8:30
l Se citează numitul Vidrascu Mihaita- Alin
cu ultimul domiciliu cunoscut în Brăila,
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Calea Călăraşilor nr.222, bl.A8, sc.1, etj.1,
ap.5, la Tribunalul Brăila în data 11.06.2020
ora 11:30 în dosar nr. 1784/113/2020 în
proces cu Tanase Ionica.
l Stan Constanța, domiciliată în com.
Poenarii Burchii, sat Pod Văleni, jud.
Prahova, este chemată în instanță la Judecătoria Tribunalului Ploiești, în dosarul
1468/2019, având ca subiect divorțul, la data
de 03.05.2020.
l Se citează numitul Tomoiu Claudiu-Valerian, în calitate de pârât în dosarul nr.
13247/318/2019 la Judecătoria Tg Jiu, în
data de 22.06.2020, ora 10:50, sala 4, complet
C25, în proces cu Grindeanu luliana Florentina si SC Edilitara Public SA, pentru atribuire beneficiu contract de închiriere.

SOMATII
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu:
Chișineu Criș, str.Gării, nr. 24, județul Arad.
Tel.: 0257.350.692. Fax: 0257.350.231.
Operator 3210/2501. Dosar nr. 28/210/2020.
Emisă la 07.02.2020. Somație. În dosarul
civil cu nr.28/210/2020 al Judecătoriei
Chișineu Criș, reclamantul Beschiu Vasile,
domiciliat în com.Grăniceri, sat Șiclău, nr.
122, jud.Arad, solicită a se constata că a
dobândit dreptul de proprietate, cu titlu de
uzucapiune, asupra imobilului înscris în CF
nr. 300713 Grăniceri, nr. top 244 Șiclău
(provenit din conversia de pe hârtie a CF
nr.1079 Șiclău), compus din teren intravilan
având categoria de folosință curți
construcții, în suprafață de 922mp. Proprietar tabular Gabor Maria, născută Morar.
Toți cei interesați în cauză pot formula
opoziții la prezenta somație, în termen de 30
de zile de la publicare și respectiv afișarea
somației, în dosarul cu nr. de mai sus al
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în baza
încheierii de ședință din 06.02.2020, conform
art.130 din Decretul Lege nr. 115/1938 și
republicat conform Citației emisă la
18.05.2020. Președinte. Grefier.

DIVERSE
l Anunț privind lucrarea “Construcție
Stație Distribuție Carburanți și Spălătorie
Auto“ pe strada Caracalului, nr. 12-14,
Corabia, jud.Olt, privind obținere PUZ la
adresa mai sus menționată. Beneficiar: SC
Dolgas SRL.
l Judecătoria Iaşi hotărăşte în dosarul nr.
31863-245-2018. Respinge cererea reclamantului Voleac Lilian, formulată în contradictoriu cu Primăria Iaşi, motivat de lipsa
capacităţii procesuale de folosinţă. Respinge
cererea reclamantului Voleac Lilian CNP
17501101410026, cu domiciliul ales la
Cabinet avocat Ciocan Noretta din Iaşi, sos.
Nicolina, nr. 92, bl. 1001, sc. A, et. 2, ap.9,
jud.Iaşi formulată în contradictoriu cu
pârâtul Ciubotaru Adrian, cu ultim domiciliu cunoscut în Bucureşti, şos. Gării
Caţelu, nr. 174, et. 4, ap. 100, sector 3 citat şi
prin publicitate, având semnat curator
special pentru reprezentarea intereselor în
persoana d-nei avocat Trincă Roxana Baroul Iaşi şi Instituţia Prefectului jud.IaşiS.P.C.R.P.Î.V., cu sediul în Iaşi, b-dul
Primăverii, nr.36, jud.Iaşi. Respinge cererea
reclamantului de acordare a cheltuielilor de
judecată. Cu drept de apel în 30 zile de la
comunicare la Tribunalul Iaşi ( se depune la
Judecătoria Iaşi). Pronunţată azi,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
19.12.2019, urmând a fi pusă soluţia la
dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei
instanţei.
l Administratorul judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL notifica creditorii cu privire
la deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014,
impotriva debitoarei IMAR MOB DESIGN
SRL cu sediul in loc. Arad str. Cocorilor nr.
24A, Hala etajata P+3, et. parter, ap. 15, jud.
Arad, CUI 34499828, J2/526/2015, in
dosarul nr. 680/108/2020 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Sectia a II-a Civila. Termenul
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului 30.06.2020, termenul de verificare a
creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 10.07.2020, termenul pentru afisarea
tabelului definitiv al creantelor 03.08.2020.
Data primei sedinte a adunarii creditorilor
este 15.07.2020 iar urmatorul termen de
judecata a fost fixat pentru data de
23.07.2020. Pentru relatii: 021.318.74.25.
l Aceasta informare este efectuata de Omv
Petrom S.A / expert Petroleum Solutions
S.R.L, titular al proiectului “Inlocuire
Cupon Conducta Titei Parc 46 Ticleni –
Parc 15 Ticleni” cu sediul in Bucuresti str.
C o r a l i l o r, n r. 2 2 , S e c t o r 1 ,
J40/8302/23.10.1997, CUI 1590082, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a
apelor pentru realizarea lucrarilor de “Inlocuire Cupon Conducta Titei Parc 46 Ticleni
– Parc 15 Ticleni”, propus a fi amplasat in
extravilanul si intravilanul localitatii Ticleni,
jud. Gorj. Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la S.C Expert Serv
SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7,
et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel /fax: 0244-513233.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel,
in calitate de administrator judiciar al
Efemir Impex SRL desemnat prin hotararea
nr. 575 din data de 20.05.2020, pronuntata
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 29765/3/2019, notificã
deschiderea procedurii insolventei prevazuta
de Legea nr. 85/2014 împotriva Efemir
Impex SRL, cu sediul social in Bucureşti
Sectorul 3, Strada Vlăhiţa, Nr. 1, Bloc
PM18BIS, Scara B, Etaj 9, Ap. 123, CUI
29327699, nr. de ordine in registrul comertului J40/13429/2011. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva Efemir Impex SRL vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti
- secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul
nr. 29765/3/2019, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor asupra averii debitorului 06.07.2020; b) termenul de verificare
a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
27.07.2020; c) termenul pentru intocmirea si
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afisarea tabelului definitiv la 21.08.2020; d)
data primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 31.07.2020, ora 14:00; e)
adunarea generala a asociatilor la data de
05.06.2020, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel,
in calitate de administrator judiciar al
General Investment Prod SRL desemnat
prin hotararea nr. 579 din data de
20.05.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
30659/3/2019, notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva GENERAL INVESTMENT PROD SRL, cu sediul social in
Bucureşti, Sectorul 2, Sos. Pantelimon, Nr.
326, Bloc D2, Scara 1, Etaj 14, Ap. 54, CUI
16792535, nr. de ordine in registrul comertului J40/15357/2004. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva General Investment Prod
SRL vor formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 30659/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului 06.07.2020; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului
preliminar de creante 27.07.2020; c)
termenul pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv la 21.08.2020; d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 31.07.2020, ora 14:00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de 09.06.2020,
ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Urmare a adresei nr.
1 3 / 0 5 . 2 0 2 0 i n r e g i s t r a t a s u b n r.
121/27.05.2020, Subscrisa Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant
Serban Valeriu, in calitate de administrator
judiciar al debitoarei SC Tecnogreen SRL,
CIF:15195512; Sediul social: Dr.Tr.Severin,
str. G.Cosbuc nr. 3A, jud. Mehedinti,
conform Incheierii de sedinta din data de
28.12.2018, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
2726/101 anul 2018, în temeiul art. 53 și art.
58 alin. (1) lit. g)1 din Legea 85/2014,
convoacă Adunarea Generală A Asociatilor
S.C. Tecnogreen S.R.L. care se va desfășura
în Data de 09.06.2020, Ora 14:30, la sediul
ales al administratorului judiciar Consultant
Insolventa SPRL Filiala Timis din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinți. Ordine de zi: Constatarea incetarii
mandatului administratorului special
doamna Cirstea Daniela Nicoleta. Desemnarea unui nou administrator special care să
reprezinte interesele societății și ale asociatilor și care să participe la procedura de
insolventa/ faliment a debitorului SC Tecnogreen SRL, precum și stabilirea retribuției
acestuia. Accesul Asociatilor la Adunarea
Generală se face în baza procurii speciale
acordată persoanei fizice/juridice care îi
reprezintă. Asociatii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență. În acest

sens, pe baza convocatorului, acționarii vor
prezenta, în forma scrisă, sub semnătură și
cu aplicarea ștampilei, comentariile și
poziția lor cu privire la fiecare aspect de pe
ordinea de zi. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului COVID 19
(CORONAVIRUS), administratorul judiciar solicita ca transmiterea voturilor sa se
realizeze in conformitate cu dispozitiile art.
48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa
de e-mail: office@consultant-insolventa.ro.
sau prin fax la nr. 0252/354399.
l Convocator: Urmare a adresei nr.
12/05.2020 inregistrata sub nr. 120/27.05.220,
Subscrisa Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis cu sediul ales in Mun. Drobeta
Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant
asociat coordonator Serban Valeriu, in calitate de administrator judiciar al debitoarei
SC D&G Agricolture Enterprise SRL, cu
sediul în Dr.Tr. Severin, str. G. Cosbuc nr. 5,
jud.Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I.
18704890, conform Incheierii de sedinta din
data de 26.06.2019, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal, în
dosarul nr. 1726/101/2019, în temeiul art. 53
alin și art. 58 alin. (1) lit. g)2 din Legea
85/2014, convoacă: Adunarea Generală A
Asociatilor S.C. D&G Agricolture Enterprise S.R.L. care se va desfășura în Data de
09.06.2020, Ora 14:00, la sediul ales al administratorului judiciar Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis din Mun. Dr.Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinți.
Ordine de zi: Constatarea incetarii mandatului administratorului special doamna
Cirstea Daniela Nicoleta. Desemnarea unui
nou administrator special care să reprezinte
interesele societății și ale asociatilor și care
să participe la procedura de reorganizare
judiciara a debitorului SC D&G Agricolture
Enterprise SRL, precum și stabilirea retribuției acestuia. Accesul Asociatilor la
Adunarea Generală se face în baza procurii
speciale acordată persoanei fizice/juridice
care îi reprezintă. Asociatii Societății au
posibilitatea de a vota prin corespondență.
În acest sens, pe baza convocatorului, acționarii vor prezenta, în forma scrisă, sub
semnătură și cu aplicarea ștampilei, comentariile și poziția lor cu privire la fiecare
aspect de pe ordinea de zi. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii virusului
Covid 19 (Coronavirus), administratorul
judiciar solicita ca transmiterea voturilor sa
se realizeze in conformitate cu dispozitiile
art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la
adresa de e-mail: office@consultant-insolventa.ro. sau prin fax la nr. 0252/354399.
l CONVOCATOR. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi ale
Actului Constitutiv al ROMAERO S.A.,
Consiliul de Administraţie al ROMAERO
S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401,
număr de ordine in Registrul Comerţului
J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) la
data de 02.07.2020 ora 14.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr.

44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 24.06.2020, având următoarea
ordine de zi: 1. Constatarea expirării, la data
de 05.07.2020, a mandatelor de administratori provizorii ai societăţii ROMAERO S.A.
ale domnului Viorel-Dan DOBRA,
domnului Teodor Iulian GHEORGHE,
domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU şi
doamnei Doina VARIU; 2. Alegerea unor
administratori provizorii ai societăţii
ROMAERO S.A., ca urmare a expirării
mandatelor de la pct.1; 3. Realegerea unor
administratori provizorii ai societăţii
ROMAERO S.A., ca urmare a expirării
mandatelor de la pct.1; 4. Stabilirea duratei
mandatelor administratorilor provizorii
aleşi/realeși; 5. Stabilirea indemnizației brute
fixe lunare a administratorilor Societății; 6.
Stabilirea limitei maxime a remunerației
directorilor Societății; 7. Împuternicirea
reprezentantului Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A.
pentru semnarea contractelor de mandat /
actelor adiționale la contractele de mandat
ale administratorilor provizorii ai Societății.
8. Aprobarea ex-date de 20.07.2020 şi a datei
de 21.07.2020 ca dată de înregistrare; 9.
Aprobarea împuternicirii directorului
general al societăţii pentru a îndeplini toate
formalităţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în faţa autorităţilor
competente, incluzând, dar fără a se limita,
la Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de
Valori Bucureşti. Mandatarul sus menţionat
va putea delega puterile acordate conform
celor de mai sus oricărei persoane după cum
consideră necesar. La sedinţă pot participa şi
vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de
24.06.2020, stabilită ca dată de referinţă.
Documentele şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi precum
şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A.,
începând cu data de 29.05.2020, precum şi
pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social
au dreptul: de a introduce până la data de
12.06.2020 puncte pe ordinea de zi a
adunării generale ordinare a acţionarilor, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală
ordinară a acţionarilor; de a prezenta până
la data de 12.06.2020 proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale
ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Societatea
are obligaţia de a răspunde la întrebările
adresate de acţionari, sub condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi
exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Lista cuprinzând informaţii cu privire
la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator provizoriu
se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată la propunerea
acestora, la sediul ROMAERO S.A., la
Secretariatul A.G.A., începând cu data de
29.05.2020. Propunerile de candidaţi pentru

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

funcţia de administrator provizoriu se pot
depune la registratura societăţii până la data
de 12.06.2020 sau pot fi transmise prin email
cu semnatura electronica extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până la data de
12.06.2020 la adresa office@romaero.com,
menţionând la subiect: „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACŢIONARILOR DIN 02/03.07.2020.”
Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la
data de referință pot exercita dreptul de vot
direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cat şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la
sediul societăţii precum şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com,
începând cu data de 29.05.2020. Formularul
de vot prin corespondență, completat de
către acţionar şi însoțit de o copie a actului
de identitate a acţionarului persoană fizică,
respectiv Certificat de înregistrare eliberat
de ORC împreună cu copia actului care
dovedeşte calitatea de reprezentant legal al
acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt
expediate sau se depun la sediul Societăţii
cu cel puţin o oră înainte de adunare
(02/03/07.2020 ora 13.00) cu menţiunea
scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “VOT
PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACŢIONARILOR DIN 02/03.07.2020”.
Buletinele de vot prin corespondenţă care
nu sunt primite în forma şi în termenul
stipulat în prezentul convocator nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr.
24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi
acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale
(Procuri speciale), înscris sub semnatură
privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul
de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale)
atât în limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât
la sediul societăţii cât şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com şi
pot fi consultate începând cu data de
29.05.2020. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel puţin
o oră înainte de adunare (02/03.07.2020 ora
13.00). În cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se expediază prin
poştă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă
în clar şi cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACŢIONARILOR DIN 02/03.07.2020”.
Procurile speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul convocator
nu vor fi acceptate de către Societate.
Formularele de vot prin corespondenţă sau
împuternicirile speciale pot fi transmise şi
prin email cu semnatură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronică până cel
târziu cu o oră înainte de adunare
(02/03.07.2020 ora 13.00), la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect:
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 02/03.07.2020”. Reprezentarea
acţionarilor în cadrul adunării generale de
către alte persoane decât acţionarii se poate
face şi în baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale) valabilă pentru o peri-

GATA!
Simplu, nu?

oadă care nu va depăşi 3 ani, permițând
reprezentantului desemnat să voteze în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca
împuternicirea generală să fie acordată de
către acţionar, în calitate de client, unui
Intermediar definit conform art. 2 alin. (1)
pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui
avocat. Împuternicirile generale (Procurile
generale) trebuie să conţină informaţiile
prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF
nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate
cu cel puţin o oră înainte de adunare
(02/03.07.2020 ora 13.00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul,
sub semnătura reprezentantului. Copiile
certificate ale Împuternicirilor generale
(Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în
procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea
generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către
o persoană care se află într-o situaţie de
conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr.
24/2017, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor
de cvorum/validitate prevăzute de Actul
Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogramează pentru
data de 03.07.2020, în acelaşi loc, la aceeaşi
oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021/599.41.04; fax 021/319.20.82.”
Preşedintele C.A. Viorel-Dan DOBRA.

LICITAȚII
l M.A.I.-A.N.R.S.P.S. U.T. 320 localitatea
Dridu, judeţul Ialomiţa, organizează licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru vânzarea
următoarelor bunuri: paleti metalici tip
Danubiana - preţ pornire - 114 lei/buc
inclusiv TVA; paleti metalici -preţ pornire 114 lei/buc inclusiv TVA și paleti metalici
tip MCI demontabili -preţ pornire - 60 lei/
buc inclusiv TVA. Caietul de sarcini, fişa
tehnică şi modelul contractului de vânzare
-cumpărare pot fi ridicate de la sediul
unităţii contra sumei de 5 lei/set, începând
cu data de 03.06.2020. Pot participa la licitaţie persoane fizice şi juridice care fac
dovada respectării cerinţelor din caietul de
sarcini. Licitaţia va avea loc în data de
19.06.2020 ora 11:00 la sediul unităţii. În caz
de neadjudecare licitaţia se va repeta în data
de 06.07.2020 ora 11:00, respectiv 13.07.2020
ora 11:00. Informaţii la tel. 0243.283.455,
fax 0243.283.456 şi e-mail ut320@anrsps.
gov.ro.
l Eurolemn Trans SRL - în reorganizare
anunta Vanzarea Prin Licitatie Publica a
bunurilor mobile/imobile reprezentand :
Camion Articulat Volvo A 25 E=prêt
pornire licitatie=335.685 lei +T.V.A. si
respectiv Camion Articulat Volvo A 40 D=
prêt pornire licitatie= 302.661 lei + T.V.A.
Pretul De Pornire Al Licitatiei Este De 75%
Din Pretul De Evaluare + T.V.A, Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al
administratorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de 09.06.2020,
orele 10.00, la sediul ales al administratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va

ANUNȚURI
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

16.06.2020, ora 15:00. Data pentru depunerea
ofertelor, la Centrul de Informare pentru
Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de
18.06.2020, ora 14:00. Plicurile cu oferte se
vor deschide în data de 19.06.2020, ora 10:00,
în sala 10 din cadrul Primăriei Cernavodă.
Persoana de contact - Cioară Mirela.
l Primăria orașului Ștefănești, jud. Argeş,
organizează licitaţie publică în data de
24.06.2020, ora 11:00, la sediul Primăriei
Ștefănești, Calea București nr. 1, județul
Argeș, Sala de Consiliu, în vederea închirierii
spațiu pentru prestări servicii medicale (cabinet medical) în suprafață de 21,39
mp, în incinta clădirii denumită „Club Ștefănești blocuri” oraș Ștefănești, str. Coasta
Câmpului nr. 48, etaj, județul Argeș, în
vederea desfățurării de servicii medicale.
Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr.
9/20.02.2020, însoțită de H.C.L. nr.
22/19.03.2020, iar preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 lei/mp/lună la care se adaugă
rata inflației la momentul încheierii contractului, pentru spațiul pentru prestări servicii
medicale (cabinet medical) în suprafață de
8,84 mp. Durata de închiriere este de 2 ani de
la data încheierii contractului de închiriere,
cu posibilitate de prelungire a duratei.
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura
de la sediul Primăriei orașului Ștefănești,
județul Argeș, Compartiment juridic, începând cu data de 02 iunie 2020. Taxa de
participare la licitaţie este de 10 lei, ce se
poate achita la casierie sau prin ordin de
plată, depunându-se dovada plății. Garanţia
de participare la licitaţie este de 214 lei; (5 lei/
mp/lună X 21,39 mp=106,95 lei X 2=213,9,
rotunjit fiind 214 lei). Condiţii de participare:
nu se acceptă ofertanţii care înregistrează
datorii la bugetul local. Ofertele se depun
într-un exemplar original și un exemplar
copie conform cu originalul, la sediul Primăriei orașului Ștefănești, județul Argeș sau
prin poștă, în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la Primăria orașului Ștefănești, tel./fax 0248 - 266752, zilnic între orele
10:00 – 14:00.
l Primăria orașului Ștefănești, jud. Argeş,
organizează licitaţie publică în data de
23.06.2020, ora 11:00, la sediul Primăriei
Ștefănești, Calea București nr. 1, județul
Argeș, Sala de Consiliu, în vederea închirierii
spațiu pentru prestări servicii medicale (cabinet medical) în suprafață de 8,84
mp, în incinta clădirii denumită „Club Ștefănești blocuri” oraș Ștefănești, str. Coasta
Câmpului nr. 48, etaj, județul Argeș, în
vederea desfățurării de servicii medicale.
Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr.
26/19.03.2020, iar preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 lei/mp/lună la care se adaugă
rata inflației la momentul încheierii contractului, pentru spațiul pentru prestări servicii
medicale (cabinet medical) în suprafață de
8,84 mp. Durata de închiriere este de 2 ani de
la data încheierii contractului de închiriere,
cu posibilitate de prelungire a duratei.
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura
de la sediul Primăriei orașului Ștefănești,
județul Argeș, Compartiment juridic, începând cu data de 02 iunie 2020. Taxa de
participare la licitaţie este de 10 lei, ce se
poate achita la casierie sau prin ordin de
plată, depunându-se dovada plății. Garanţia
de participare la licitaţie este de 147 lei; (5 lei/
mp/lună X 8,84 mp=44,2 lei X 2=88,4,
rotunjit fiind 85 lei). Condiţii de participare:
nu se acceptă ofertanţii care înregistrează

datorii la bugetul local. Ofertele se depun
într-un exemplar original și un exemplar
copie conform cu originalul, la sediul Primăriei orașului Ștefănești, județul Argeș sau
prin poștă, în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la Primăria orașului Ștefănești, tel./fax 0248 - 266752, zilnic între orele
10:00 – 14:00.
l Debitorul SC My Lady SRL cu sediul in
Dr.Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 49,
jud.Mehedinti, J25/202/1999, CUI 12109568,
af lată în procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
910/101/2018, prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu
sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului
nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin asociat
coordonator Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la pretul diminuat cu 25% fata de
pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
49/04.04.2019, bunul imobil: Proprietate
imobiliara compusa din: Teren Intravilan cu
S = 417 mp (390mp din acte), avand nr.
cadastral 50365; Spatiu Comercial cu Sc =
118,04 mp si Su = 95,34 mp, avand nr.cadastral 50365- C1; Magazie, cu Sc = 19,78 mp si
Su = 15,01 mp, avand nr. cadastral 50365-C2;
Garaj, cu Sc = 49,10 mp si Su = 40,94 mp,
avand nr.cadastral 50365-C3. situata in Dr.Tr.
Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 49, jud.
Mehedinti, aflata in garantia creditorului
Eurobank Ergasias S.A. Valoarea totala a
proprietatii imobiliare diminuata cu 25% fata
de pretul de evaluare este de 72.637,50 euro,
pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia publica
cu strigare va avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului
nr. 7A, jud.Mehedinti, la data de 25.06.2020
orele 14:00. In cazul in care la data de
25.06.2020 orele 14:00 bunul imobil descris
mai sus nu va fi valorificat, licitatia se va
relua la data de 04.07.2020 orele 14:00 in
aceleasi conditii, termenul limita de inscriere
fiind la data de 03.07.2020 orele 17:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunului imobil,
conform Raportului de evaluare nr.
49/04.04.2019, o reprezinta Sentința nr. 175
din data de 03.10.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr.
910/101/2018. Participarea la licitaţia publica
cu strigare este condiţionată de consemnarea
în contul unic de insolventa al debitoarei SC
My Lady SRL pana la data de 24.06.2020
orele 17:00, a unei cauţiuni de 10% din preţul
de pornire pentru bunul imobil şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00
lei. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A.
Dr.Tr.Severin, sub nr. RO11BRMA
0999100083383621. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunului imobil sa
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399.
l Judeţul Argeş prin Consiliul Județean
Argeș, cu sediul în Pitesti, Piaţa Vasile Milea,
nr. 1, telefon: 0248.217.800, fax: 0248.220.137,
adresă de internet: www.cjarges.ro, CUI
4229512, organizează licitaţie publică în
vederea atribuirii unui contract de închiriere
a unui spațiu cu destinație medicală după
cum urmează: - Spațiul medical în suprafață
totală de 45,11 mp (o cameră în suprafață de
29,90 mp, împreună cu spațiile comune

aferente în suprafață de 15,21 mp), situat la
etajul imobilului fost centru de diagnostic și
tratament din municipiul Pitești, b-dul. I.C.
Brătianu, nr. 62, județul Argeș. Menţionăm
faptul că sunt admise la licitaţie persoane
fizice sau juridice, române sau străine care
desfășoară activități medicale, durata inchirierii fiind de 5 ani cu începere de la data înregistrării contractului la sediul proprietarului.
Documentaţia de atribuire se poate obţine de
către orice persoană interesată care înaintează o solicitare în acest sens, de la sediul
Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile
Milea nr. 1, cam. 95, etaj II, Serviciul
Evidența Administrare Patrimoniu și Devize
(persoană de contact - Răboj-Călinescu Alin),
telefon: 0248/217800, int. 198, începând cu
data 02.06.2020, între orele 8:30 – 16:00,
costul acesteia fiind de 74 lei (se achită la
caseria Consiliului Judeţean Argeş, et. 2,
cam.100). Garanţia de participare va fi
constituită în cuantum de 1372 lei și se achită
la caseria Consiliului Judeţean Argeş, et. 2,
cam.100. Documentele solicitate de autoritatea contractantă prevăzute în documentația de atribuire vor fi redactate în limba
română, într-un singur exemplar şi vor fi
depuse la sediul Consiliului Judeţean Argeş,
Piata Vasile Milea nr. 1, Registratură-parter
până la data de 30.06.2020, ora10:00. Data
limită pentru primirea solicitărilor de clarificări este 15.06.2020, ora 10:00. Licitația va
avea loc la sediul Consiliului Judeţean Argeş,
Piaţa Vasile Milea nr. 1, etajul II, cam. 95, în
ziua 01.07.2020, ora 10:00 în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.
Eventualele litigii se vor soluționa, în cazul în
care nu se ajunge la o înțelegere amiabilă, la
secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul
proprietarului în termenul prevăzut de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completarile ulterioare.
l Primaria Orasului Petrila Organizeaza
Licitatie Publica In Data De 23.06.2020, Ora
11:00. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de contact:
Consiliul Local al Orasului Petrila - Biroul
Patrimoniul Domeniului Public si Cadastru
- cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.
196, judetul Hunedoara, tel./fax.
0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de
contact insp. Maghier Neluta. 2. Informaţii
generale privind obiectul vanzarii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie vandut: Obiectul licitației
publice îl constituie vânzarea imobilului
clădire și teren, situat în str. Minei, FN, identificat în CF nr. 61529 Petrila, în suprafață de
355 mp clădire și 434 mp. teren, proprietate
privată a orașului Petrila. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire conține informații
privind modalitatea de completare a ofertelor
și criteriilor de atribuire a contractelor de
vanzare. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: Persoanele interesate vor putea
intra în posesia documentației de atribuire a
contractului de vanzare-cumparare în rate,
după achitarea contravalorii acesteia, direct
la sediul primariei. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Primăria orașului Petrila, str. Republicii, nr.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
196, Biroul Patrimoniul Domeniului Public si
Cadastru. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea
documentației este 10 lei, se va achita la
caseria unității sau prin OP în contul
RO47TREZ36821390201XXXXX deschis la
Trezoreria Petroșani. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 22.06.2020, ora
13:00. 4. Informaţii privind ofertele: oferta se
va depune într-un plic sigilat care va
cuprinde documentele de eligibilitate și un
plic interior care va conține formularul de
ofertă. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.06.2020, ora 09:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Orasului Petrila, str. Republicii nr. 196,
județul Hunedoara. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.06.2020 ora 11:00, Primăria
Orasului Petrila, str. Republicii nr. 196, jud.
Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului
Public si Cadastru, camera 13. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva ,
B-dul 1 Decembrie nr. 35, județul Hunedoara, cod poștal 330005, telefon
0254/234755 sau 0254/211574, fax
0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de atribuire. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării
28.05.2020.
l Primaria Orasului Petrila Organizeaza
Licitatie Publica In Data De 25.06.2020, Ora
11:00. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de contact:
Consiliul Local al Orasului Petrila - Biroul
Patrimoniul Domeniului Public si Cadastru
- cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.
196, judetul Hunedoara, tel./fax.
0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de
contact insp. Maghier Neluta. 2. Informaţii
generale privind obiectul închirierii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Obiectul licitației
publice îl constituie închirierea imobilului
clădire în suprafață de 299 mp identificat în
CF nr. 64519 Petrila, nr. cadastral 64519-C1
și teren în suprafață de 950 mp, identificat în
CF nr. 64519 Petrila, nr. cadastral 64519,
situat în str. Mesteacanului, nr. 30 C, proprietate privată a orașului Petrila. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire conține informații
privind modalitatea de completare a ofertelor
și criteriilor de atribuire a contractelor de
închiriere. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: Persoanele interesate vor putea
intra în posesia documentației de atribuire a
contractului de închiriere, după achitarea
contravalorii acesteia, direct la sediul primariei. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Primăria orașului
Petrila, str. Republicii, nr. 196, Biroul Patrimoniul Domeniului Public si Cadastru. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
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acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentației
este 10 lei, se va achita la caseria unității sau
prin OP în contul RO47TREZ
36821390201XXXXX deschis la Trezoreria
Petroșani. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 24.06.2020, ora 13:00. 4. Informaţii privind ofertele: oferta se va depune
într-un plic sigilat care va cuprinde documentele de eligibilitate și un plic interior care va
conține formularul de ofertă. 4.1. Data limită
de depunere a ofertelor: 25.06.2020, ora
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Orasului Petrila, str. Republicii nr. 196, județul Hunedoara. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 25.06.2020 ora
11:00, Primăria Orasului Petrila, str. Republicii nr. 196, jud. Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului Public si Cadastru,
camera 13. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie nr. 35, județul Hunedoara, cod poștal
330005, telefon 0254/234755 sau
0254/211574, fax 0254/216333, e-mail:
iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea
instanței sunt menționate în documentația de
atribuire. 7. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării 28.05.2020.
l În data de 03.06.2020, ora 10:30, va avea
loc la sediul Biroului executorului judecătoresc Pușcaș Eugen din Oradea, str.Republicii,
nr. 15, ap. 3, jud.Bihor, vânzarea la licitație
publică a următoarelor imobile: terenuri
arabile extravilane, în suprafață totală de
3,4691ha formate din parcele cu suprafețe
între cca. 0,1-0.6ha, CF nr.58952 Oșorhei, CF
nr. 58882 Oșorhei, CF nr. 58873 Oșorhei, CF
nr. 58960 Oșorhei, CF nr. 59071 Oșorhei, CF
nr. 58220 Oșorhei, CF nr. 58140 Oșorhei, la
prețul de 8.325,75 Euro și teren intravilan
situat în Sânmartin, înscris în CF nr. 57928
Sânmartin, nr. cad. 2899, jud.Bihor, la prețul
13.575 Euro.

l 1. Informaţii generale privind concendentul: Unitatea Administrativ Teritorială
Deleni, cu sediul în sat Deleni com. Deleni,
str. Principală nr. 1217 B, jud. Iaşi cod fiscal
4541203 , loc. Deleni , telefon / fax
0232732070/0232722043 , persoana de
contact: Niţă Elena , tel. / fax:0730708454 /
0232732043. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: Teren în suprafaţă de
11034 m.p. împărţită în 13 loturi ,cu destinaţie construcţii de locuinţe pentru cetăţenii
din com Deleni. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1 Documentaţia de atribuire se
poate achiziţiona de la sediul Primăriei
Deleni printr-o solicitare scrisă sau verbală;
3.2 Documentaţia de atribuire se poate obține
de la compartimentul achiziţii publice din
cadrul Primăriei com.Deleni, str. Principala
nr. 1217 B; 3.3 Documentaţia de atribuire este
gratuită 3.4 Data limită pentru solicitarea
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clarificărilor : 12.06.2020,ora 14:00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1 Data limită de
depunere a ofertelor : 17.06.2020, ora 14:00;
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Deleni, sat Deleni , jud.
Iaşi; 4.3 Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un singur
exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.06.2020 ora 10:00, la sediul Primăriei
com.Deleni, jud. Iasi. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax si/sau adresa de
email a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute: Tribunalul Iaşi str.Atanasie
Panu nr. 25 telefon 0232/ 260600 , fax:0232/
260411; e-mail tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea publi cării:28.05.2020.
l Concesionare Teren Aparținând Domeniului Privat 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 9617mp, avand NC90506 situat in
intravilan sat Uricani aparținând domeniului
privat al comunei Miroslava, judetul Iasi in
scopul construirii unui centru de prezentare
vanzare autoturisme, hala, parcare auto.
Redeventa: este de minim: 0,81 euro/mp/an.
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: 11.06.2020, orele 16:00. 6.Informaţii
Privind Ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.06.2020, 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 si Locul Unde Se Va Desfăşura Şedinţa Publică De Deschidere A Ofertelor: 19.06.2020, 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. Anastasie Panu
nr. 26, Iaşi, jud. Iasi, cod 700020,
tel.0232/213332; fax.219899; e-mail: admin.
isisjudx01.is@mail.mfinante.gva.ro.
l Erata La Publicatia De Vanzare Din Data
De 07.05.2020: Debitorul SC Anconi
Construct SRL - in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L.,
scoate la vanzare: 1. Skoda Octavia, nr. inmatriculare B 04 POU, an fabricatie 2008, pret
pornire licitatie - 2.160,00 Euro exclusiv

TVA; 2. Skoda Octavia, nr. inmatriculare B
06 POU, an fabricatie 2008, pret pornire licitatie - 2.100,00 Euro exclusiv TVA; 3. Dacia
Logan, nr. inmatriculare B 98 ANC, an
fabricatie 2014, pret pornire licitatie 3.060,00 Euro exclusiv TVA; 4. Dacia Logan,
nr. inmatriculare B 05 POU, an fabricatie
2005, pret pornire licitatie - 900,00 Euro
exclusiv TVA; 5. Toyota Aygo, nr. inmatriculare B 84 YXZ, an fabricatie 2007, pret
pornire licitatie - 1.260,00 Euro exclusiv
TVA; 6. Peugeot 107, nr. inmatriculare B 99
POU, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
- 1.020,00 Euro exclusiv TVA; 7. Fiat Punto,
nr. inmatriculare B 74 BMK, an fabricatie
2007, pret pornire licitatie - 960,00 Euro
exclusiv TVA; Autovehiculele se vand in mod
individual. 8. Bunuri mobile de tip mijloce
fixe apartinand Anconi Construct SRL in
valoare de 7.849,8 Euro exclusiv TVA.
Bunuri mobile de tip mijloce fixe se vand in
bloc sau individual. - Pretul de pornire al
licitatilor pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe apartinand
Anconi Construct SRL reprezinta 60% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare, listele cu aceste bunuri
pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu
un telefon in prealabil la 021.318.74.25. Pretul Caietului de sarcini pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip
mijloace este fixe de 500,00 Lei exclusiv TVA.
Participarea la licitatie este conditionata de:
- consemnarea in contul nr. RO02 BUCU
1081 2159 5197 1RON deschis la Alpha Bank
Romania, cel mai tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei
pentru bunurile pentru care se liciteaza;
-achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in contul
lichidatorului judiciar nr. RO 43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la ING BANK Sucursala Dorobanti sau in numerar la sediul
acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr. 71, et. 5,
cam. 502-505, sector 1. Pentru autovehicule si
pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe,
sedinta de licitatie din data de 01.06.2020,
ora 15:00, urmeaza sa se desfasoare la o data
ulterioara, respectiv 04.06.2020, ora 15:00.
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector
1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com

lier 1 buc. la pretul de 105 lei (fara TVA),
bena remorca, 2 buc la pretul de 985 lei/ buc
(fara TVA). Licitatia publica are loc in baza
hotararilor Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013 12.08.20
13, 29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 a
regulamentului de participare la licitatie si a
caietului de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 50% din pretul stabilit in raportul de
evaluare. Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 02.06.2020, 04,06.2020, 09.06.2020,
11.04.2020, 16.06.2020, 18.06.2020,
22.06.2020, 23.06.2020, 26.06.2020,
30.06.2020, 01.07.2020 , 03.07.2020,
07.07.2020, 10.07.2020, 14.07.2020,
16.07.2020, 21.07.2020, 23.07.2020,
28.07.2020, 30.07.2020, orele 12:00, la sediul
administratorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Detalii in caietul de sarcini si la telefon
0344104525.

l SC Rovit SA, societate aflata in reorganizare judiciara, prin administrator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a unor bunuri
aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca
urmatoarele bunuri, respectiv: Ferma 5 compusa din: constructii cantina, sopron,
depozit, anexa atelier mecanic, bloc locuinte,
rezervor poliester, 30 t, şi teren aferent 3295
mp, situata in Bucov, sat Chitorani, zona
Valea Orlei, jud. Prahova 428.550 lei +
TVA; Ferma 9 - compusa din constructii:
Sopron Cizelat (Depozit), Cladire Cantina,
Grajd pt Cai, Sediu Ferma - Cladire
Condeescu, Sopron Ingasaminte chimice,
Gard Imprejmuire, Baraca Dormitor, Cladire
Depozit, Atelier Mecanic, Rezervor pt Apa cu
Sup Metal, Platforma Beton + Modernizare
Drum, Retea Electrica Aeriana, Rezervor
motorina, Spatiu Depozitare - Platforma,
Grup sanitar, Rampa, Beci, fundatie, WC,
bazin si terenul intravilan aferent in suprafata de 9.157 mp, situata in Urlati, loc. Valea
Mieilor, jud. Prahova la pretul de 416.575 lei
si o serie de bunuri mobile, respectiv: subso-

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 documente - 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.,

l SC Rovit SA, societate aflata in reorganizare judiciara, prin administrator judiciar
anunta vanzarea la licitatie urmatorului activ
af lat in patrimoniul debitoarei,
respectiv Spațiului comercial Incinta
„Magazin Vinuri” Valea Calugărească, situat
in com. Valea Calugărească, jud. Prahova, in
suprafata de 72 mp, P+1E, in incinta gradinitei de copii, la pretul de 92400 lei fara TVA.
Constructia nu este intabulata in Cartea
funciara, fiind edificata pe un teren care nu
este proprietatea SC Rovit SA. Daca cumparatorul este o societate platitoare de TVA, va
opera taxarea inversa, iar pretul nu va fi
purtator de TVA. Licitatia publica are loc in
baza hotararilor Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013 si 27.07.2017 a regulamentului de participare la licitatie si a caietului de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 02.06.2020, 04.06.2020, 09.06.2020,
11.04.2020, 16.06.2020, 18.06.2020,
22.06.2020, 23.06.2020, 26.06.2020,
30.06.2020, 01.07.2020, 03.07.2020,
07.07.2020, 10.07.2020, 14.07.2020,
16.07.2020, 21.07.2020, 23.07.2020,
28.07.2020, 30.07.2020, orele 12:00, la sediul
administratorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Vanzarea se face conform caietului de sarcini
intocmit de administratorul judiciar in
cuantum de 1000 lei + TVA. Relatii la telefon
0344104525.

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Dulap cu 2 usi - 11 buc la pret de 33,50 lei/
buc. Licitaţiile publice vor avea loc pe data de
04.06.2020, 09.06.2020, 11.06.2020,
16.06.2020, 18.06.2020, 23.06.2020,
25.06.2020, 30.06.2020, 07.07.2020, 09.07.2
020 14.07.2020, 16.07.2020, 21.07.2020,
23.07.2020, 28.07.2020, 30.07.2020,
04.08.2020, 06.08.2020, 11.08.2020, 3.08.2020,
18.08.2020, 20.08.2020, 25.08.2020,
27.08.2020 orele 12:00 în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Taxa de participare la licitatie si
garantia de participare la licitatie este fiecare
in valoare de 10% din valoarea bunului
licitat. Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator
judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie
publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul acesteia. Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 50% din cel stabilit in raportul
de evaluare incuviintat de Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor avea loc pe
data de: 04.06.2020, 11.06.2020, 18.06.2020,
25.06.2020, 08.07.2020, 22.07.2020,
13.08.2020, 27.08.2020, 10.09.2020,
17.09.2020 orele 13:00 în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare 0732405295,
0344104525.
l Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Orașul
Sulina, cod fiscal 4321410, cu sediul în orașul
Sulina, str. I, nr. 180, județul Tulcea, tel/fax:
0240-543001 / 0240-543661, e-mail: sulina_
prim@yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie vândut: Terenul în suprafață totală de
131,00 mp., situat în intravilanul orașului
Sulina, zona ,,A”, pe strada Republicii, nr.
28A, județul Tulcea, conform HCL 20 /
27.02.2020. Documentația a fost întocmită
conform O.U.G. 57 / 2019 privind Codul
Administrativ. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul
de sarcini și în instrucțiunile pentru ofertanți.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere, de la sediul Primăriei
orașului Sulina. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Se
poate obține de la Serviciul Buget - Finanțe,
Contabilitate, Impozite și taxe Locale din
cadrul Primăriei orașului Sulina, județul
Tulcea, strada I, nr. 180, tel. 0240-543001 /
int. 102. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Prețul caietului de sarcini și instrucțiunilor este de 100 lei, sumă care se va achita
numerar la casieria Primăriei orașului Sulina
sau în contul RO02TREZ
64421360250XXXXX, Trezoreria operativă
Sulina, Beneficiar: Orașul Sulina, C.I.F.
4321410. 3.4. Dată limită privind solicitarea
clarificărilor: 17.06.2020, ora 16:00. 4. Informaţii privind ofertele: Conform caietului de
sarcini și instrucțiunilor. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 29.06.2020 ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Sulina, Secretariatul
din cadrul Primăriei orașului Sulina, str. I, nr.
180, orașul Sulina, județul Tulcea 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un
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singur exemplar , în două plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 5. Data şi locul
la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 30.06.2020 ora 12:00,
Primăria orașului Sulina, str. I, nr. 180,
județul Tulcea. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Instanța competentă
pentru soluționarea eventualelor litigii este
Tribunalul Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea,
str. Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544, e-mail
tribunalul-tulcea@just.ro. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.05.2020.
l Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Orașul
Sulina, cod fiscal 4321410, cu sediul în orașul
Sulina, str. I, nr. 180, județul Tulcea, tel/fax:
0240-543001 / 0240-543661, e-mail: sulina_
prim@yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: Spațiul în suprafață totală de
23,71 mp., amplasat la parterul imobilului
situat în intravilanul orașului Sulina, pe
strada a III-a, nr. 63A, aparținând domeniului public conform HCL 20 / 27.02.2020.
Documentația a fost întocmită conform
OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini și în
instrucțiunile pentru ofertanți.3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: La cerere, de la
sediul Primăriei orașului Sulina. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Se poate obține de la Serviciul
Buget - Finanțe, Contabilitate, Impozite și
taxe Locale din cadrul Primăriei orașului
Sulina, județul Tulcea, strada I, nr. 180, tel.
0240-543001 / int. 102. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Prețul caietului de
sarcini și instrucțiunilor este de 100 lei, sumă
care se va achita numerar la casieria Primăriei orașului Sulina sau în contul
RO02TREZ64421360250XXXXX, Trezoreria operativă Sulina, Beneficiar: Orașul
Sulina, C.I.F. 4321410. 3.4. Dată limită
privind solicitarea clarificărilor:17.06.2020,
ora 16:00. 4. Informaţii privind ofertele: Conform caietului de sarcini și instrucțiunilor. 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 29.06.2020 ora 16:00 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
orașului Sulina, Secretariatul din cadrul
Primăriei orașului Sulina, str. I, nr. 180,
orașul Sulina, județul Tulcea 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Se depun într-un singur exemplar , în
două plicuri sigilate – unul exterior și unul
interior. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.06.2020 ora 12:00, Primăria orașului
Sulina, str. I, nr. 180, județul Tulcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Instanța competentă pentru soluționarea
eventualelor litigii este Tribunalul Tulcea, cu
sediul în mun. Tulcea, str. Toamnei, nr. 15,
fax 0240 518 544, e-mail tribunalul-tulcea@
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just.ro. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 28.05.2020
l Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Orașul
Sulina, cod fiscal 4321410, cu sediul în orașul
Sulina, str. I, nr. 180, județul Tulcea, tel/fax:
0240-543001 / 0240-543661, e-mail: sulina_
prim@yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: Spațiul în suprafață totală de
334,95 mp., amplasat la etajul imobilului
situat în intravilanul orașului Sulina, pe
strada a III-a, nr. 63A, aparținând domeniului public conform HCL 21 / 27.02.2020.
Documentația a fost întocmită conform
OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini și în
instrucțiunile pentru ofertanți. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: La cerere, de la
sediul Primăriei orașului Sulina. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Se poate obține de la Serviciul
Buget - Finanțe, Contabilitate, Impozite și
taxe Locale din cadrul Primăriei orașului
Sulina, județul Tulcea, strada I, nr. 180, tel.
0240-543001 / int. 102. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Prețul caietului de
sarcini și instrucțiunilor este de 100 lei, sumă
care se va achita numerar la casieria Primăriei orașului Sulina sau în contul
RO02TREZ64421360250XXXXX, Trezoreria operativă Sulina, Beneficiar: Orașul
Sulina, C.I.F. 4321410. 3.4. Dată limită
privind solicitarea clarificărilor: 17.06.2020,
ora 16:00. 4. Informaţii privind ofertele: Conform caietului de sarcini și instrucțiunilor. 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 29.06.2020 ora 16:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
orașului Sulina, Secretariatul din cadrul
Primăriei orașului Sulina, str. I, nr. 180,
orașul Sulina, județul Tulcea. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate – unul exterior și unul
interior. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.06.2020 ora 12:00, Primăria orașului
Sulina, str. I, nr. 180, județul Tulcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul
Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, str.
Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544, e-mail
tribunalul-tulcea@just.ro. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.05.2020
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, C.U.I.
2612790, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8 Piatra
Neamț, telefon 0233/218991;
fax0233/215374, e-mail infopn@primariapn.

ro, primariapn@yahoo.com. Licitație publică
pentru închirierea a 25(două zeci și cinci)
spații situate în Ștrandul Municipal PiatraNeamţ, 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. 4, ”Căsuță aleea
principală și teren loc joacă” în suprafață de
216,39mp (căsuță 9,00 mp și tern liber
207,38mp), cu destinația ”comerț/prestări
servicii”; Spațiul Nr. 5, ”Terasă Open Tenis situată la intrarea terenurilor de tenis” în
suprafață de 105,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; Spațiul Nr. 6,
”Terasă bala bala” în suprafață de 117,00
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.
15, ”Terasă cu foișor și zonă grătare” în
suprafață de 160,00 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. 17, ”Căsuță
închiriere biciclete și teren situate lângă
Carmen Seculare” în suprafață de 109,00mp
(căsuță 9,00 mp și tern liber 100,00mp), 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.
25, ”Terasă Mountain Beach - plaja Vip” în
suprafață de 139,00 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.
30, ”Căsuță Salate Și Sucuri Zona Plajă lângă My Music” în suprafață de 9,00 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. 31, ”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 Muni-

cipiului Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare
nr.6-8, sau în contul Municipiului PiatraNeamț: RO82TREZ 4915006XXX000150
deschis la Trezoreria Municipiului PiatraNeamț ; - data limită pentru obținerea Documentației de atribuire este 25.06.2020 ora
14:00; - data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.06.2020 ora 14:00; Termenul de
depunere a ofertelor: 25.06.2020 ora 16:30; adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare
nr.6-8, registratură – Direcția Patrimoniu în
doua exemplare (unul original și unul în
copie); - perioada de valabilitate a ofertelor:
120 de zile; Data, ora și locul deschiderii
ofertelor: 26.06.2020, 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, Piatra-Neamț, județul Neamț,
telefon 0233214019, fax 0233216585, adresa
de e-mail: jud-piatraneamt@just.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Comuna Cetate, str.Calea Severinului, nr. 83, județul Dolj, telefon/fax
0251.364.022, e-mail tehnic@primariacetate.
ro, cod fiscal 4553470. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu
în suprafață utilă de 30mp, din imobilul
situat în Satul Cetate, str. Calea Severinului,
nr. 23, aflat în domeniul privat al Comunei
Cetate, cvartal 109, P1579, conform HCL
32/22.05.2020 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, Compartimentul Juridic. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul Juridic, din cadrul Primăriei Comunei Cetate, str.Calea Severinului,
nr.83, județul Dolj. 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: 16.06.2020, ora 12:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 26.06.2020, ora 12:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratură, Primăria Comunei Cetate, str.
Calea Severinului, nr.83, județul Dolj. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și
unul interior. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 29.06.2020, ora 12:00, la sediul
Primăriei Comunei Cetate, str.Calea Severinului, nr. 83, județul Dolj. 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 Dolj, Strada
Brestei, nr. 12, Craiova, județul Dolj, telefon
0251.418.612, fax 0251.410.140, e-mail: tribunalul-dolj@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 28.05.2020.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Comunei Mahmudia,
cu sediul în str.Geolog Vasile Bacalu, nr. 19,
Comuna Mahmudia, județul Tulcea, telefon
0240.545.543, fax 0240.545.390, e-mail:
primaria@mahmudia.ro, cod fiscal 4794060.
2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren intravilan,
proprietatea privată a Comunei Mahmudia,
identificat astfel: -tarla 5, parcela A52,
343mp, nr.cadastral: CF 30379, situată în
intravilanul localității, conform HCL
39/18.05.2020 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,
Compartimentul de Achiziții Publice. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Se poate obține
de la Compartimentul de Achiziții Publice
din cadrul Primăriei Comunei Mahmudia,
str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19, județul
Tulcea. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: 50Lei/exemplar, se achită numerar la caseria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.06.2020, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.06.2020, ora 12:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Mahmudia în Registrul
Oferte, str.Geolog Vasile Bacalu, nr. 19,
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 desfașura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 19.06.2020, ora 13:00, Sala de
ședințe, Primăria Comunei Mahmudia, str.
Geolog Vasile Bacalu, nr. 19, județul Tulcea.
6. Denumirea, adresa, numarul 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
Tulcea, str.Toamnei, nr. 15, Tulcea, județul
Tulcea, telefon 0240.517.845, fax
0240.511.292, e-mail: judecatoria-tulcea@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 28.05.2020.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu
sediul în mun.Slatina, str. Bld. Sf.Constantin
Brâncoveanu, nr. 1, jud.Olt, organizează, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al mun.Slatina nr.83/28.04.2020,
la data de 05.06.2020, ora 10:00, licitație
publică pentru închirierea spațiului destinat
comerț alimentație publică din incinta
Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt”,
reprezentând foișor din lemn în suprafață
construită la sol de 27,35mp, iar suprafața
utilă de 23,65mp. Procurarea documentației
pentru participarea la licitație se face de la
Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul
în mun. Slatina, str. Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr. 1, jud.Olt, persoană de contact
Cirstea Lidia, telefon/fax: 0349.881.148,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depunerea
ofertelor se face la sediul Clubului Sportiv
Municipal Slatina până la data de
04.06.2020, ora 14:00.
l Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY
IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TOP CLIMA INSTAL SRL,
desemnat prin incheierea sedinta din data de
07.05.2018, pronuntata in dosar nr.
36836/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti - Sectia a VII a Civila anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate
in proprietatea TOP CLIMA INSTAL SRL,
constand in stoc de produse in valoare totala
de 1.042,40 RON fara TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va
organiza in data de 15.06.2020 ora 14.00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in care
bunurile nu se vor adjudeca la termenul de
licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua)
licitatii saptamanale, în datele de 22.06.2020,
29.06.2020, 06.07.2020, 13.07.2020,
20.07.2020, 27.07.2020, 03.08.2020,
10.08.2020 si 17.08.2020, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector
3, unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei,
ora 12.00.Date despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 100 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student, legitimatie
student si permis de biblioteca emise de
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de
Matematica si Informatica, pe numele Laura
Miclescu. Le declar nule.
l Pierdut certificat de pregătite profesională
a conducătorului auto - transport marfă și
certificat ADR, eliberate de ARR Vâlcea, pe
numele Vărăticeanu Dumitru, din Brezoi,
județul Vâlcea. Se declară nule.
l Pierdut Certificat de înregistrare al Cgi
Trainer Vfx SRL, nr înregistrare J40/60/2014,
CUI:32627874, cu sediul în București, sector
4, str. Plugarilor, nr. 5, bl. 91, sc. 4, ap. 62,
camera 2. Îl declar nul.
l Pierdut Permis de agrement barca cu
motor eliberat de Căpitănia Port Tulcea și
Permis de transport Pasageri, Permis de
transport mărfuri periculoase eliberate de
Căpitănia Port Galați pe numele: Ciobărcianu Gheorghe. Se declară nule.

ANIVERSĂRI
l I have no idea where this will lead us,
but I have a definite feeling it will be a
place both wonderful and strange. La
mulți ani, Vladimir Z!

