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OFERTE SERVICIU
l Unitatea Administrativ Teritorială 
Ţăndărei, cu sediul în Oraş Ţăndărei, str.
Bucureşti, nr.190, judeţul Ialomiţa, organi-
zează concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de administrator la Centru 
de Zi pentru Persoane Vârstnice, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat de 
H.G. nr. 1027/2014, după cum urmează: 
Denumirea postului: -Administrator la Centru 
de Zi pentru Persoane Vârstnice. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 3 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -Proba scrisă în 
data de 07.05.2020, ora 11.00, la sediul institu-
ţiei; -Proba interviu în data de 08.05.2020, ora 
14.00, la sediul instituţiei. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concus este de 10 zile lucrătoare de 
la afişare la sediul instituţiei. Date de contact: 
Inspector -atribuţii în Resurse Umane -Caţă 
Vasilică. Telefon 0243.273.529.

l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
şi Încercări pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova organizează concurs pentru ocuparea 
funcției de strungar- 1 post. Obiectul principal 
de activitate al ICMET Craiova este “Cerce-
tare şi dezvoltare în alte ştiințe naturale şi 
inginerie” (cod CAEN 7219) şi este stabilit 
prin HG nr.81/11.02.1999, modificată prin HG 
nr.1495/2008, privind organizarea şi funcțio-
narea Institutului Naţional de Cercetare-Dez-
voltare 
şi Încercări pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova. Concursul se va desfăşura la sediul 
ICMET Craiova din Bvd.Decebal, nr. 118A, 
Craiova, în data de 18.05.2020, începând cu 
ora 09.00. Data limită de depunere a dosa-
rului: 12.05.2020, ora 14.00. Metodologia de 
concurs, Regulamentul de desfăşurare a 
concursului, Criteriile de selecție, Atribuțiile 
funcției, etc. se obțin de pe pagina web a insti-
tutului: www.icmet.ro, sau de la sediul 
unității. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon: 0747.034.859 (în inter-
valul orar 08.00-17.00) sau la adresa de e-mail: 
nela@icmet.ro

l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
şi Încercări pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova organizează concurs pentru ocuparea 
funcției de lăcătuş- 1 post. Obiectul principal 
de activitate al ICMET Craiova este “Cerce-
tare şi dezvoltare în alte ştiințe naturale şi 
inginerie” (cod CAEN 7219) şi este stabilit 
prin HG nr.81/11.02.1999, modificată prin HG 
nr.1495/2008, privind organizarea şi funcțio-
narea Institutului Naţional de Cercetare-Dez-
voltare 
şi Încercări pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova. Concursul se va desfăşura la sediul 
ICMET Craiova din Bvd.Decebal, nr. 118A, 
Craiova, în data de 20.05.2020, începând cu 
ora 09.00. Data limită de depunere a dosa-
rului: 12.05.2020, ora 14.00. Metodologia de 
concurs, Regulamentul de desfăşurare a 
concursului, Criteriile de selecție, Atribuțiile 
funcției, etc. se obțin de pe pagina web a insti-
tutului: www.icmet.ro, sau de la sediul 
unității. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon: 0747.034.859 (în inter-
valul orar 08.00-17.00) sau la adresa de e-mail: 
nela@icmet.ro

l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi 
Încercări pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova organizează concurs pentru ocuparea 
funcției de electrician- 3 posturi. Obiectul prin-
cipal de activitate al ICMET Craiova este 
“Cercetare şi dezvoltare în alte ştiințe naturale şi 
inginerie” (cod CAEN 7219) şi este stabilit prin 
HG nr.81/11.02.1999, modificată prin HG 
nr.1495/2008, privind organizarea şi funcțio-
narea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvol-
tare şi Încercări pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova. Concursul se va desfăşura la sediul 
ICMET Craiova din Bvd.Decebal, nr. 118A, 
Craiova, în data de 19.05.2020, începând cu ora 

09.00. Data limită de depunere a dosarului: 
12.05.2020, ora 14.00. Metodologia de concurs, 
Regulamentul de desfăşurare a concursului, 
Criteriile de selecție, Atribuțiile funcției, etc. se 
obțin de pe pagina web a institutului: www.
icmet.ro, sau de la sediul unității. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 
0747.034.859 (în intervalul orar 08.00-17.00) sau 
la adresa de e-mail: nela@icmet.ro

l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” cu 
sediul în Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 
6, Bucureşti, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante de personal 
civil contractual la Centrul de adminis-
trare stadion „Steaua”: 1.Un post de 
conducere de şef secție gr.II la secția între-
ținere, reparații şi exploatare construcții, 
instalații şi terenuri (absolvenți de studii 
superioare cu diplomă de licență, 5 ani 
vechime în muncă şi în specialitate). 
Desfăşurarea concursului: 07.05.2020, ora 
11.00- proba scrisă; 12.05.2020, ora 10.30- 
interviu. Data limită de depunere a dosa-
relor: 28.04.2020, ora 16.00. Probele se 
desfăşoară la sediul clubului. 2.Un post de 
conducere de personal civil contractual de 
şef formație muncitori gr.II la formația 
întreținere, reparații şi exploatare insta-
lații electrice (absolvenți de studii medii cu 
diplomă de bacalaureat, 5 ani vechime în 
muncă şi în specialitate). Desfăşurarea 
concursului: 08.05.2020, ora 11.00- proba 
scrisă; 13.05.2020, ora 11.00- proba prac-
tică; 18.05.2020, ora 10.30- interviu. Data 
limită de depunere a dosarelor: 28.04.2020, 
ora 16.00. Proba scrisă şi interviul se 
desfăşoară la sediul clubului, iar proba 
practică se desfăşoară la Complexul 
sportiv „Steaua-Ghencea”, Bulevardul 
Ghencea, nr.45, sector 6, Bucureşti. 3.Un 
post de execuție de muncitor calificat II 
(electrician medie tensiune) (absolvenți de 
studii medii sau generale, 6 ani şi 6 luni 
vechime în muncă şi în specialitate). 
Desfăşurarea concursului: 11.05.2020, ora 
11.00- proba practică; 14.05.2020, ora 
10.30- interviu. Data limită de depunere a 
dosarelor: 28.04.2020, ora 16.00. Proba 
practică se desfăşoară la Complexul 
sportiv „Steaua-Ghencea”, Bulevardul 
Ghencea, nr.45, sector 6, Bucureşti, iar 
interviul se desfăşoară la sediul clubului. 
4.Un post de execuție de muncitor calificat 
II (electrician joasă tensiune) (absolvenți 
de studii medii sau generale, 6 ani şi 6 luni 
vechime în muncă şi în specialitate). 
Desfăşurarea concursului: 11.05.2020, ora 
11.00- proba practică; 14.05.2020, ora 
10.30- interviu. Data limită de depunere a 
dosarelor: 28.04.2020, ora 16.00. Proba 
practică se desfăşoară la Complexul 
sportiv „Steaua-Ghencea”, Bulevardul 
Ghencea, nr.45, sector 6, Bucureşti, iar 
interviul se desfăşoară la sediul clubului. 
Pentru toate posturile, dosarele de concurs 
se depun la sediul clubului, unde sunt 
afişate şi detaliile organizatorice. Datele de 
c o n t a c t  a l e  s e c r e t a r i a t u l u i : 
tel.021.413.60.07, int. 143.

DIVERSE
l S.C. Revolution Plus S.R.L., cu sediul în 
municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 
14B, jud. Maramureş, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu, pentru proiectul ”Modifi-
care la A.C. nr. 192/12.06.2019-imobil de 
apartamente, birouri şi spații comerciale 
D+P+4E+2E retrase”, propus a fi amplasat   
în municipiul Baia Mare, bd. Republicii, nr. 
63, jud. Maramureş. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Maramureş, din localitatea Baia Mare, 
str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni - joi între orele 
8-16.30 şi vineri între orele 8-14 şi la sediul 
beneficiarului. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului  Maramureş.

l Societatea Maha Power SRL, titular al 
activităţii de colectare deşeuri nepericuloase, 
la adresa Șos. Bucureşti, Nr.261E, Ciorogârla, 
Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului al activi-
tăţii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str.
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, tel. /fax: 
021.430.14.02/021.430.15.23, 0746.248.440, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00, vineri 
9.00-12.00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Administraţia Bazinală de Apă Banat 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra mediului 
şi a studiului de evaluare a impactului asupra 
corpului de apă pentru proiectul „Amenajare 
complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sectorul 
Bocşa -Gătaia -Denta, judeţul Caraş-Severin 
şi judeţul Timiş”, propus a fi amplasat în 
judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş, titular 
ABA Banat. Tipul deciziei posibile luate de 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
(autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului) poate fi emiterea acordului de 
mediu sau respingerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Raportul privind 
impactul asupra mediului şi studiul de 
evaluare a impactului asupra corpurilor de 
apă pot fi consultate la sediul: - Agenţiei Naţi-
onale pentru Protecţia Mediului: str.Splaiul 
Independenţei, nr.294, sector 6, Bucureşti, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00 şi 
vineri, între orele 08.30-13.30; -Administraţiei 
Bazinale de Apă Banat: Timişoara, b-dul 
Mihai Viteazul, nr.32. Având în vedere 
Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 
privind instituirea stării de urgență pe terito-
riul României, precum şi Hotărârea Comite-
tului Național pentru Situaţii de Urgență 
privind aprobarea unor măsuri suplimentare 
de combatere a noului Coronavirus 
nr.6/9.03.2020, până la ieşirea din starea de 
urgență, raportul privind impactul asupra 
mediului şi studiul de evaluare a impactului 
asupra corpurilor de apă pot fi consultate doar 
electronic. Documentele menţionate sunt 
disponibile şi la umătoarea adresă de internet 
www.anpm.ro, la secţiunea Reglementări/
Acordul de mediu/Documentaţii procedură 
EIA şi EA, cât şi pe site-ul ABA Banat. Având 
în vedere Decretul Preşedintelui României 
nr.195/2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României, precum şi 
Hotărârea Comitetului Național pentru Situ-
aţii de Urgență privind aprobarea unor 
măsuri suplimentare de combatere a noului 
Coronavirus nr.6/9.03.2020, dezbaterile 
publice ale raportului privind impactul asupra 
mediului şi a studiului de evaluare a impac-
tului asupra corpurilor de apă se vor realiza în 
format electronic. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii/opinii/observaţii 
privind documentele menţionate la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 
din str.Splaiul Independenţei, nr.294, sector 6, 
Bucureşti, cât şi pe adresa de email autori-
zari@anpm.ro, până pe data de 15 mai 2020.

l Această informare este efectuată de către 
SC Lidl Imobiliare Romania Management 
SCS, sat. Nedelea, com.Ariceştii Rahtivani, 
DN72, Crângul lui Bot km 73+810, cam.203, 
jud.Prahova, ce intenționează să solicite la 
“AN APELE ROMÂNE” RA- ABA BANAT, 
aviz de gospodărire a apelor pentru investiția 
“Construire supermarket LIDL şi amenajare 
locuri de parcare în incintă, amplasare 
panouri publicitare pe teren proprietate şi 
fațadă, amplasare totem, amenajare accese, 
împrejmuire proprietate, organizare de 
şantier”, loc.Oravița, jud.Caraş Severin. 
Această investiție este nouă. Apele uzate 
menajere vor fi preluate de către rețeaua 
operatorului local. Ape uzate tehnologice: nu 
este cazul. Această solicitare este conformă cu 
prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodă-

rire a apelor pot contacta solicitantul la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să trans-
mită observații, sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau 
la telefon: 0759.209.366. SC Lidl Imobiliare 
Romania Management SCS.

l Anunț public privind depunerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru SC 
Apa Nova Bucureşti SA. Titularul SC Apa 
Nova Bucureşti SA anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “Achizițio-
narea, punerea în funcțiune şi conectarea unui 
grup de cogenerare la instalațiile existente 
pentru obiectivul SEAU Glina”, propus a fi 
amplasat în com.Glina, sat Glina, str.DN CB, 
nr.306, nc.957, județul Ilfov. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția 
mediului- Agenția pentru Protecția Mediului 
Ilfov şi la sediul SC Apa Nova Bucureşti din 
str.Tunari, nr.60A, Clădirea Ștefan cel Mare, 
et.6-9 B2, în zilele de Luni până Vineri, între 
orele 08.00-16.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, Bucureşti, Sector 6, cod 060841, email: 
office@apmif.anpm.ro, tel/fax: 021.430.15.23; 
021.430.14.02.

ADUNĂRI GENERALE
l „Convocator al Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor Societății Păltiniş SA”. 
Societatea profesională CERES INSOLV 
SPRL, cu sediul social în Bucureşti, str.Turtu-
relelor, nr.11A, corp C, et.4, modul 19, sector 
3, membră a UNPIR conform atestat RFO II 
-0867, desemnat prin Încheierea de şedință 
din data de 03.10.2019, pronunțată de către 
Tribunalul Bucureşti, secția a VII-a civilă, în 
dosarul cu nr. 27934/3/2019, în calitate de 
administrator judiciar al Societății Păltiniş 
SA (denumită în continuare „Societatea”), cu 
sediul social în str.Aleea Privighetorilor, 
nr.86P, Bloc B, etaj P, ap.B 0.2 biroul 1, Sector 
1, Bucureşti, CUI RO780151, înregistrată la 
Registrul Comerțului Bucureşti, cu nr.
J40/19224/2017, convoacă în data de 
15.05.2020 la adresa din mun.Bucureşti, str.
Aleea Privighetorilor, nr.86P, Bloc B, etaj P, 
ap.B 0.2 biroul 1, Sector 1, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor Păltiniş SA, la 
ora 15.00, cu următoarea ordine de zi: 
Punctul 1.)Prezentarea şi aprobarea rapor-
tului de gestiune al Consiliului de Adminis-
trație pentru anul 2019 şi descărcarea de 
gestiune pentru mandatul exercitat până la 
data de 18.11.2019. Punctul 2.)Prezentarea şi 
aprobarea situațiilor financiare aferente 
exercițiului financiar încheiat la 31 decem-
brie 2019, precum şi stabilirea modului de 
distribuire a profitului realizat. Punctul 3.) 
Prezentarea raportului auditorului financiar 
aferent anului 2019. Punctul 4.)Desemnarea 
unei persoane pentru a semna toate docu-
mentele necesare şi pentru a efectua toate 
formalitățile prevăzute de lege pentru a duce 
la îndeplinire şi pentru a înregistra Hotărâ-
rile Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor oriunde va fi necesar. Persoana astfel 
împuternicită va avea dreptul de a-şi 
substitui orice altă persoană în scopul reali-
zării mandatului său. Data de referință 
pentru convocarea acționarilor este 
05.05.2020. Acţionarii Societăţii pot participa 
personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul 
şedinţei Adunării Generale Ordinare, fie de 
reprezentanţii lor legali, fie de alţi reprezen-
tanţi cărora li s-a acordat o procură specială. 
Formularele procurilor speciale se vor găsi la 
sediul social situat la adresa din str.Aleea 
Privighetorilor, nr.86P, Bloc B, etaj P, ap.B 0.2 
biroul 1, Sector 1, Bucureşti, începând cu 
data convocării în fiecare zi lucrătoare între 
orele 10.00 şi 12.00. Procurile speciale vor 
trebui depuse în original la sediul social al 
Societății:  str.Aleea Privighetorilor, nr.86P, 
Bloc B, etaj P, ap.B 0.2 biroul 1, Sector 1, 

Bucureşti, până cel mai târziu cu 48 de ore 
înainte de adunare sub sancțiunea pierderii 
dreptului de vot pentru acea adunare. În 
cazul procurilor speciale transmise prin 
poştă, vor fi luate în considerare doar acelea 
care au fost recepționate în original până la 
termenul de mai sus. Acționarii reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puțin 5% 
din capitalul social al Societății au dreptul de 
a solicita, în scris, introducerea unor puncte 
noi pe ordinea de zi a şedinței, în termen de 
cel mult 15 zile de la publicarea prezentului 
convocator. Aceste solicitări formulate de 
acționari trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: (a)Să fie însoțite de 
documente care atestă identitatea acționa-
rului persoană fizică şi/sau a reprezentantul 
legal al acționarului persoană juridică care 
solicită introducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi, care vor fi transmise Societății 
potrivit prevederilor de la lit.(b) de mai jos; 
(b)Să fie adresate Consiliului de Adminis-
trație al Societății şi să fie transmise în scris, 
în format fizic, la Registratura Societății de 
la sediul social al Societății (personal sau 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire). Accesul acționarilor în sala de 
şedințe, la data fixată pentru desfăşurarea 
acesteia, este permis: (i)în cazul acționarilor 
persoane fizice prin simpla probă a identității 
care constă în prezentarea în original a 
actului de identitate; (ii)în cazul acționarilor 
persoane juridice prin prezentarea unui 
certificat constatator emis de Registrul 
Comerțului împreună cu actul de identitate 
în original al reprezentantului legal al acțio-
narului; (iii)în cazul acționarilor persoane 
fizice/juridice reprezentate, cu împuternicirea 
data mandatarului şi prezentarea în original 
a actului de identitate a acestuia. Începând 
cu data convocării, textul integral al docu-
mentelor care urmează să fie prezentate 
Adunării Generale Ordinare, precum şi alte 
documente informative şi materiale vizând 
problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi 
consultate de acţionari la sediul social al 
Societăţii, în fiecare zi lucrătoare între orele 
10.00 şi 16.00. În caz de neîntrunire a cvoru-
mului la prima convocare, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor se convoacă 
pentru data de 17.05.2020 în acelaşi loc şi la 
ora 15.00.

LICITAŢII
l Optim Trans SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică pornind de la valoarea de lichi-
dare bunurile mobile: autobuz Scania L113 
(32.127 lei) si autobuz Renault R332A (18.666 
lei), preturile nu contin TVA. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar in suma de 800 lei fara 
TVA şi vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 23.04.2020, 
ora 11/30 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800, office@viainsolv.ro. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în datele 
de 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 si 
21.05.2020 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul in 
municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40, 
Județul Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță, organizarea licitației 
publice cu ofertă în plic pentru închirierea 
lacului ,,Potcoava” aparținând domeniului 
public al municipiului Oltenița, situat în extra-
vilanul municipiului Oltenița, trup T 2, în 
suprafață de 10,84 ha, cu destinația amena-
jare zonă de agrement şi pescuit, licitație 
publică organizată în conformitate cu preve-
derile secțiunii a 4-a din OUG nr. 57/2019. 
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 
15.05.2020, ora 11:00, la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul Republicii nr. 40. 
Prețul minim de începere al licitației este 
echivalentul în lei la data efectuării plății a 
1952,5 Euro/an (curs B.N.R.), cu salt de 
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supralicitare de 10% inclus. Oferanții pot 
depune ofertele până la data și ora limită de: 
14.05.2020, ora 11:00. Ofertele se vor depune 
la registratura Primăriei municipiului Olte-
nița din b-dul Republicii, nr.40, într-un singur 
exemplar original. Documentele licitației se 
vor pune la dispoziție începând cu data de 
08.04.2020, la sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii, nr.40, etaj 2, 
camera 19, în urma unei solicitări scrise. 
Prețul de achiziție al caietului de sarcini este 
de 20 lei și se va achita la casierie sau în 
contul Primăriei municipiului Oltenița. Ofer-
tanții sunt obligați să depună până la 
termenul limită de primire a ofertelor dovada 
achitării garanției de participare și a contra-
valorii caietului de sarcini. Durata închirierii: 
20 ani, cu posibilități de prelungire în condi-
țiile legii. Anunțul privind licitația publică 
pentru închirierea imobilului de mai sus, va fi 
afișat la panoul de afișaj al Primăriei munici-
piului Oltenița începând cu data de 
08.04.2020. Solicitări de clarificări cu privire 
la documentaţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou 
Registratură, sau pot fi transmise prin fax la 
nr. 0242.515.087, e-mail achizitii.primariaolte-
nita@gmail.com  cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru depunerea ofer-
telor. Durata în care ofertanții rămân angajați 
prin termenii ofertelor lor: până la încheierea 
contractului. Soluţionarea litigiilor apărute în 
legatură cu atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contractului de închi-
riere, precum și a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ a tribuna-
lului în a cărui jurisdicţie se afla sediul locato-
rului. Data transmiterii spre publicare a 
anuntului 10.04.2020. Primar - Ţone Petre, 
Întocmit - Zavalaș Liviu.

l Comuna Balta-Albă, Județul Buzău, tel./
fax: 0238.790.063, CUI 2407834, organizează 
licitație publică deschisă cu ofertă în plic, la 
sediul primăriei comuna Balta-Albă, județul 
Buzău, în data de 14.05.2020 de închiriere a 
unui spațiu în suprafață utilă de 10mp, cu 
destinația de cabinet veterinar, situat în 
incinta imobilului propietate publică „Bloc de 
locuințe sat Balta-Albă”. Prețul de pornire al 
licitației de închiriere, în conformitate cu 
prevederile HCL nr.18/27.03.2020, este de 
11Lei mp stabilit la cursul valutar al BNR, 
leu-euro, din ziua efectuării plății. Prețul 
caietului de sarcini va fi de 50 de lei, taxa de 
participare de 100 de lei, iar garanția de parti-
cipare stabilită de către locator este de 10% 
din taxa minimă anuală de închiriere, în 
cuantum de 122Lei. Data și locul de primire 
al ofertelor: cel târziu în data de 13.05.2020, 
ora 16.00, la sediul Primăriei Comuna Balta-
Albă. Data și locul deschiderii ofertelor: 
14.05.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comuna Balta-Albă. Durata închirierii este 
de 2 ani de la data semnării contractului, cu 
drept de prelungire, prin act adițional o 
singură dată pentru încă 2 ani, conform HCL 
nr. 18/27.03.2020.

l Comuna Balta-Albă, Județul Buzău, tel./
fax: 0238.790.063, CUI 2407834, organizează 
licitație publică deschisă cu ofertă în plic, la 
sediul primăriei comuna Balta-Albă, județul 
Buzău, în data de 28.04.2020, ora 11.00, în 
vederea închirierii următoarelor suprafețe 
disponibile de izlaz pășune și pășune arabil: 
-izlaz pășune în suprafață de: 10ha/1 lot 
(T-77, lot -13/2); 15,9085ha/1 lot (T-78, lot 
-13/3); 1ha/1 lot (T-36-41, lot -5/1B); 10ha/1 lot 
(T-36-41, lot -5/1C); 10ha/1 lot (T-36-41, lot 
-5/1E); -pășune arabil: 1ha/1 lot (T-44, lot -90); 
1ha/1 lot (T-44, lot -91); 1ha/1 lot (T-44, lot 
-92); 3ha/1 lot (T-40, P-235, lot -63). Prețul de 
pornire al licitației de închiriere, în conformi-
tate cu prevederile HCL nr.20/27.03.2020, este 
de 116,5Lei/ha și de 58,25 pentru terenurile 
neeligibile, reprezentând 50% din valoarea 
masei verzi pe hectar calculate în funcție de 

prețul mediu stabilit de consiliul județean, 
prin HCJ nr. 273/27.11.2018. Prețul caietului 
de sarcini va fi de 30 de lei, taxa de participare 
de 50 de lei, pentru fiecare lot în parte și 
garanția de participare stabilită este de 100 de 
lei/ha. Data și locul de primire al ofertelor: cel 
târziu în data de 27.04.2020, ora 16.00, la 
sediul Primăriei Comuna Balta-Albă. Data și 
locul deschiderii ofertelor: 28.04.2020, ora 
11.00, la sediul Primăriei Comuna Balta-Albă. 
Durata închirierii este de 10 ani de la data 
semnării contractului fără drept de prelungire 
conform HCL nr.20/27.03.2020 cu repectarea 
perioadei de pășunat conform Regulamen-
tului, anexă la HCL menționată.    

l Comuna Târnova, județul Caraș-Severin, 
anunță scoaterea la licitație publică deschisă 
cu strigare închirierea suprafețelor de pajiști 
alpine aflate în domeniul public comunei 
Târnova situate pe raza UAT Zăvoi, județul 
Caraș Severin, pentru o perioadă cuprinsă 
între 7-10 ani. Licitația va avea loc în data de 
15.05.2020, ora 09.00, la sediul Comunei 
Târnova, județul Caraș Severin. Dosarul 
pentru participare la licitație se depune la 
sediul Primăriei Târnova până la data de 
13.05.2020, ora 13.00. Se pot înscrie la licitație 
crescătorii de animale cu domiciliul în 
comuna Târnova, având exploatația pe raza 
comunei Târnova înregistrată în Registrul 
Agricol al comunei Târnova și animale 
înscrise în RNE UAT Târnova. Condițiile de 
participare cât și taxele aferente sunt prevă-
zute în caietul de sarcini și documentația de 
atribuire, anexe ale HCL Târnova nr.22 din 
30.03.2020, care pot fi achiziționate contra 
cost de la sediul primăriei Târnova. Informații 
suplimentare la tel.0255.234.704.

l Comuna Târnova, județul Caraș-Severin, 
anunță scoaterea la licitație publică deschisă 
cu strigare închirierea suprafețelor de pajiști 
aflate în domeniul public al comunei Târnova 
pentru o perioadă cuprinsă între 7-10 ani. 
Licitația va avea loc în data de 15.05.2020, ora 
09.00, la sediul Comunei Târnova, județul 
Caraș Severin. Dosarul pentru participare la 
licitație se depune la sediul Primăriei Târnova 
până la data de 13.05.2020, ora 13.00. Se pot 
înscrie la licitație crescătorii de animale cu 
domiciliul în comuna Târnova, având exploa-
tația pe raza comunei Târnova înregistrată în 
Registrul Agricol al comunei Târnova și 
animale înscrise în RNE UAT Târnova. 
Condițiile de participare cât și taxele aferente 
sunt prevăzute în caietul de sarcini și docu-
mentația de atribuire, anexe ale HCL Târnova 
nr.21 din 30.03.2020, care pot fi achiziționate 
contra cost de la sediul primăriei Târnova. 
Informații suplimentare la tel.0255.234704.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscal, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria comunei Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, localitatea Ghiroda, comuna 
Ghiroda, cod 307200, jud.Timiș, telefon 
0256.205.201; 0256.219.193, fax 0256.287.406, 
e-mail: achizitii.publice@primariaghiroda.ro. 
2. Informaţii generale privind obiectul proce-
durii de licitaţie publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiu în suprafaţă de 70mp din 
imobilul-clădire, proprietate privată a 
comunei Ghiroda, judeţul Timiș, situat în 
localitatea Giarmata Vii, strada Înfrăţirea, 
nr.93, cu destinaţia „cabinet veterinar”. Închi-
rierea se face conform OUG 57/2019 și 
conform HCL nr. 25/12.02.2020 al comunei 
Ghiroda. 3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: la 
cerere de la sediul instituţiei. Solicitarea va fi 
transmisă pe adresa de e-mail: achizitii.
publice@primariaghiroda.ro. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul instituţiei de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 

Compartimentul Achiziţii publice, Primăria 
Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, 
telefon 0256.205.201; 0256.219.193. 3.3.Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei 
caietul de sarcini și 200Lei taxa de participare 
se vor achita în contul Primăriei Comunei 
Ghiroda deschis la Trezoreria Timișoara 
RO34TREZ62121180250XXXXX. Se vor 
face următoarele menţiuni: Primăria 
Comunei Ghiroda, cod fiscal 5517220, plată 
caiet de sarcini, respectiv plată garanţie de 
participare. 3.4.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.04.2020, ora 13.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 29.04.2020, ora 16.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria comunei Ghiroda, strada Victoria, 
nr.46, Ghiroda, jud.Timiș, Compartimentul 
Regis tratură  -Relaţ i i  cu  Publ icul . 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 30.04.2020, ora 14.00, la Căminul 
Cultural Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, 
Ghiroda, jud.Timiș. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Timiș, P-ţa Ţepeș Vodă, 
nr.2, etaj 1, Timișoara, tel.: 0256.498.230; 
0256.498.070, E-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
07.04.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Municipiului Oradea, cu 
sediul în str. Piața Unirii, nr.1, Oradea, județul 
Bihor, telefon 0259.408.865, 0259.437.000, fax 
0259.436.276, e-mail: primarie@oradea.ro, 
locuinte@oradea.ro, cod fiscal: RO35372589. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: 36 de imobile cu destinația de locu-
ință, proprietăți private ale Municipiului 
Oradea, în suprafață totală de 1.766,26mp, 
conform caietului de sarcini, OUG nr. 57 din 
03.07.2019 și HCL nr. 859 din 31.10.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: 
se  regăsesc  în  ca ie tul  de  sarc in i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Serviciul Locu-
ințe, Spații Comerciale sau se poate consulta 
site-ul: www.oradea.ro, secțiunea -licitații. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: de la Serviciul Locu-
ințe, Spații Comerciale din cadrul Primăriei 
Municipiului Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, 
județul Bihor. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: Dacă se ridică 
de la sediul instituției: 40Lei/exemplar, ce se 
achită la caserie sau se poate descărca de pe 
site: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.04.2020, ora 09.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.05.2020, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Oradea, str.Piața 
Unirii, nr.1, județul Bihor, parter, Ghișeele 1-2. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat format A4. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 08.05.2020, ora 09.00, 
Primăria Municipiului Oradea, str.Piața 
Unirii, nr.1, județul Bihor, Sala Mică, etaj 1. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente 

în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Bihor, str.
Parcul Traian, nr.10, Oradea, județul Bihor, 
telefon 0259.414.896, fax 0359.432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 09.04.2020.

l Consiliul Local al orașului Vălenii de 
Munte, cu sediul în Orașul Vălenii de Munte, 
str.Berevoești, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, 
tel.: 0244.280.816, fax: 0244.280.631, organi-
zează în data de 06.05.2020, ora 11.00, lici-
tație publică privind închirierea unui spațiu 
cu destinație de chioșc alimentar: -Spațiu cu 
destinație de chioșc alimentar în suprafață 
utilă de 9.77mp, situat în strada Brazilor, 
nr.13, oraș Vălenii de Munte, ce aparține 
domeniului public al orașului Vălenii de 
Munte, conform HCL nr.50/27.03.2020. 
Procurarea documentației de atribuire în 
vederea participării la licitație se va face în 
perioada 13.04.2020-04.05.2020 de la sediul 
Primăriei orașului Vălenii de Munte, camera 
25, et.II, compartiment Achiziții, informații 
supl imentare  puteț i  obț ine  la  te l . : 
0244.280.816, int.29. Participanții la licitație 
au obligația de a achiziționa documentația de 
atribuire contra sumei de 50Lei. Data limită 
pentru depunerea ofertelor este 05.05.2020, 
ora 16.00. Ședința publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei 
orașului Vălenii de Munte, str.Berevoiești, 
nr.3A, în data de 06.05.2020, ora 11.00. Data 
publicării anunțului de licitație este 
10.04.2020. Instanța competentă în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Prahova, strada 
Văleni, nr.44, Ploiești, telefon:  0244.544.781; 
0244.544.598, fax: 0244.529.107, e-mail: 
tr-ph-contencios@just.ro

l Comuna Gorban, anunţă desfășurarea 
ședintei de licitaţie publică pentru închiri-
erea  pășunii comunale rămase în urma 
rezilierii contractelor de închiriere sau a 
diminuării  de suprafaţă în data de 
30.04.2020 aflate în extravilanul comunei 
Gorban,  jud. Iași,  astfel: -ora 09.00, pentru 
satul Podu Hgagiului, -ora 10.00 pentru 
satul Gorban, -ora 11.00 pentru satul Scopo-
seni, -ora 13.00 pentru satul Gura Bohotin, 
-ora 14.00 pentru satul Zberoaia.bLicitaţia 
se desfășoară la sediul Primăriei Comunei 
Gorban, jud. Iași la orele stabilite prin inter-
mediul mijloacelor de comunicare informa-
tice. Taxa de participare la licitaţie este de 
10 lei și se va încasa în momentul semnării 
contractului de închiriere.  Documentaţia de 
atribuire se află la sediul primăriei comunei 
Gorban și se poate obţine gratuit, iar cererile 
pentru licitaţie se pot depune online până la 
data de 17.04.2020 (e-mail: primariago-
rban@yahoo.com).

PIERDERI
l Pierdut Legitimația nr.725/2016 emisă de 
Ministerul Fondurilor Europene pe numele 
Irina-Giorgiana Radu. O declar nulă.

l Pierdut Certificat de Înregistrare firma SC 
MA-SYL-DA STILE SRL, sediul D-Tr. 
Severin, strada Liviu Rebreanu, nr. 20, Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Mehedinți, Cod unic de înregistrare 
36720770. Nr. de ordine J25/520/08.11.2016. Îl 
declar nul.

l Pierdute Diploma de Bacalaureat emisa de 
Liceul tehnologic “1 Mai” Ploiesti si Diploma 
de Licenta emisa de UPG Ploiesti, amandoua 
pe numele Baducu Gabriel Octavian. Le 
declar nule.


