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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Clinic nr.1 CF Witting,  cu 
sediul în localitatea București, str. 
Calea Plevnei nr. 142-144, sector 6, 
organizează concurs pentru ocuparea: 
1 post de lăcătuș mecanic cu experi-
ență de min. 5 ani, în cadrul Servi-
ciului Tehnic; 1 post de portar 
(debutant) în cadrul Ambulatoriului 
de Specialitate Gara de Nord;1 post 
de muncitor calificat I - bucătar 
(debutant) în cadrul Serviciului 
Administrativ, Aprovizionare; 1 post 
de tehnician debutant în cadrul Servi-
ciului Administrativ, Aprovizionare; 3 
posturi de infirmieră debutantă în 
cadrul Secției Clinice: de Oftalmo-
logie, Medicină Internă I și Chirurgie 
generală;1 post de asistent medical 
debutant în cadrul Blocului Operator, 
pe perioadă determinată, până la 
data de 19 iunie 2021; 1 post de asis-
tent medical principal în cadrul 
Secției Clinice Medicină Internă II; 1 
post registrator medical debutant  în 
cadrul Biroului de Statistică Medi-
cală; 1 post de referent de specialitate 
debutant în cadrul Secretariatului din 
Ambulatoriu de Specialitate Gara de 
Nord, Siguranța în Transporturi. 
Condițiile de participare sunt publi-
cate în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a din data de 11.03.2020 și pe 
site-ul spitalului.Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
MO, Partea a III-a, la registratura 
spitalului, relații la telefon: 021 312 
94 25 interior 203.

l Având în vedere prevederile din 
Legea nr. 153/2017 și ale art. 7 din 
H.G. nr. 286/2011 Centrul Cultural 
Județean  Arad organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant în 
regim contractual, pe durată nedeter-
minată: un post de execuție economist 
GP IA la Compartimentul Financi-
ar-contabilitate. Condiţii specifice de 
ocupare a postului de execuție de 
economist GP IA la Compartimentul 
Financiar-contabilitate sunt: studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul 
știinţelor economice; vechimea 
minimă în specialitatea studiilor 
absolvite: 5 ani în domeniul financi-
ar-contabil; cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională (minim nivel 
mediu); cunoștințe medii operare 
calculator. Concursul se organizează 
la sediul Centrului Cultural Judeţean 
Arad, în data de 02.04.2020, ora 10,00 
proba  s c r i să ,  i a r  în  da ta  de 
08.04.2020, ora 1000, proba de 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până în data 
de 24.03.2020 ora 1400, la Centrul 
Cultural Județean Arad, camera 01.
Persoană de contact –  Crișan Silvia, 
tel. 0357/405386.

l SC Patiseria Donke SRL din Arad, 
angajeaza un lucrator bucatarie 
(spalator vase mari), COD COR 
941201. Conditii 8 clase, cunoasterea 
bucatariei sarbesti (prajitura burek). 
CV se vor depune la adresa zoran_
mutavschi@yahoo.com ,pana la data 
de 12.03.2020 iar selectia candidatilor 
va avea loc in data de 13.03.2020. 
Info tel; 0745330061.

l Institutul de Chimie Macromolecu-
lară “Petru Poni” Iași al Academiei 
Române cu sediul în Iași, Aleea Gr. 
Ghica Vodă, nr.41A, scoate la concurs 
un post contractual temporar vacant 
de auditor public intern, similar func-

ţiei de execuţie: Auditor gradul IA cu 
½ normă, pe durată determinată, în 
cadrul Compartimentului de Audit 
Public Intern al Institutului de 
Chimie Macromoleculară “Petru 
Poni” al Academiei Române. Candi-
daţii vor depune toate actele de 
înscriere la Biroul Resurse Umane. 
Documente obligatorii pentru consti-
tuirea dosarului de concurs sunt cele 
prevazute în art.6 din HG nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzator funcțiilor contractuale. 
Dosarele de concurs se primesc la 
B.R.U. al Institutului de Chimie 
Macromoleculară “Petru Poni” Iași al 
Academiei Române numai până la 
data de 18.03.2020 (inclusiv) ora 
15.00, când expiră termenul limită de 
depunere a dosarelor. Concursul se va 
d e s f ă ș u r a ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011, astfel: selecția 
dosarelor se va desfășura pe data de 
19 martie 2020, ora 12.00; proba 
scrisă pe data de 26.03.2020, ora 
10.00; proba interviu pe data de 
30.03.2020, ora 10.00; comunicarea 
rezultatelor f inale pe data de 
31.03.2020, ora 16.00. Cerinţele speci-
fice postului: studii economice superi-
oare de lungă durată; experienţă în 
specialitate: minimum 5 ani din care 
minimum 2 ani la o instituţie publică; 
pentru postul de auditor pe durată 
determinată, este imperios necesar ca 
potenţialii candidaţi să aibă experi-
enţă în audit minim un an, ţinând 
cont de importanţa și complexitatea 
activităţilor desfășurate care necesită 
timp cu familiarizarea sistemului de 
lucru în domeniul auditului intern; 
cunoștinţe temeinice de operare PC 
(Windows, Microsoft Office); compe-
tenţenţe profesionale; audit intern, 
managementul riscului, control intern 
și guvernanţă, management, contabi-
litate, finanţe publice, tehnologia 
informaţiei, drept, curs auditor intern 
in sectorul public- acreditare ANC; 
aptitudini/deprinderi: capacitate de 
analiză și sinteză, dinamism, capaci-
tate de gestionare a situaţiilor dificile 
precum și a resurselor alocate, adap-
tabilitate la schimbări, eficienţă. 
Documentele aferente concursului, 
respectiv anunţul cuprinzând condi-
ţiile generale și specifice, calendarul 
concursului, tematica și bibliografia 
sunt afișate la sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară “Petru 
Poni” și pe  website  www.icmpp.ro, 
secțiunea ”Concursuri”. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Serviciul 
resurse umane, sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară „Petru 
Poni” (ICMPP) din Iași, telefon: 
0232.217.454- Biroul personal, email: 
enciu.diana@icmpp.ro.

l Primăria comunei Lipovu, cu 
sediul în localitatea Lipovu, județul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractual vacante 
de Asistent Medical Comunitar debu-
tant în cadrul aparatului de speciali-
tate a primarului comunei Lipovu, 
jud. Dolj,  1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă în data 
de: 08.04.2020, ora 10.00; proba 
interviu în termen de 5 zile lucrătoare 
de la desfășurarea probei scrise. 
Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: condițiile generale 
sunt cele prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011 cu modificările și comple-
tările apărute ulterior. Condițiile 

specifice de participare la concurs, 
valabile pentru postul corespunzător 
funcției contractuale vacante de Asis-
tent Medical Comunitar debutant în 
cadrul Compartimentului Asistență 
Socială din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Lipovu, jud.Dolj: 
absolvent al unei forme de învăță-
mânt superior, finalizat cu diplomă de 
licență sau postliceale în specialitatea 
Asistent medical generalist, conform 
OMSF nr.66/2002, este membru al 
Ordinului Asistenților Medicali Gene-
raliști, Moașelor și Asistenților Medi-
cali Din România, cu certificat vizat 
la zi, cunoștințe Pc (Word, Excel, 
Powerpoint)- nivel mediu; nu necesită 
vechime în câmpul muncii. Candi-
dații vor depune dosarele la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, partea a III- a, la 
sediul Primăriei Comunei Lipovu. 
Bibliografia de concurs se afișeaza la 
sediul insituției. Relații suplimentare 
la sediul Primăriei comunei Lipovu, 
persoana de contact: Albu Liviu 
Alexandru, telefon: 0763.613.939.

l S.C. „Mareș Hidroprest” angajează 
specialist în achiziţii, studii superi-
oare, vorbitor limbă rusă, ucraineană, 
e n g l e z ă ,  r o m â n ă .  Te l e f o n : 
0752.172.010.

l Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 
cu sediul în Orașul Măgurele, str.
Călugăreni, nr.12, judeţul Ilfov, cod 
poștal 077125, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi de Asis-
tent Cercetare Ştiinţifică în domeniul 
Fizica Pământului -Seismologie, 
pentru sediul central, situat în Orașul 
Măgurele, str.Călugăreni, nr.12, 
judeţul Ilfov. Condiţiile de concurs si 
actele necesare înscrierii sunt afișate 
la sediul INCDFP din str.Călugăreni, 
nr.12, Oraș Măgurele, jud.Ilfov și pe 
pagina web (www.infp.ro). Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
INCDFP -Compartimentul Resurse 
Umane, în termen de 30 de zile calen-
daristice de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la Compartimentul Resurse 
Umane, tel.021/405.06.70 int.128.

l SC Mono Bau SRL, cu sediul social 
în loc.Gheorgheni, str.Kossuth Lajos, 
nr.18, ap.1, jud.Harghita, pune la 
dispoziție 14 locuri de muncă pentru 
muncitori necalificați în construcții. 
Detalii la tel.0744.691.401.

l Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura și Civilizația Levan-
tului (ISACCL), organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor contrac-
tuale de execuție vacante de cerce-
tător științific, în temeiul HG. 
nr.286/2011 privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a 
Legii nr. 319/2003 privind statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare, 
după cum urmează:-1 post CS I, 1/2 
normă, perioadă determinată (3 ani) 
în cadrul Departamentului istoria 
culturii și civilizației Levantului;-1 
post CS II, 1/2 normă, perioadă deter-
minată (3 ani) în cadrul Departamen-
tului diplomație culturală;-1 post CS 
III, normă întreagă, perioadă deter-
minată (3 ani) în cadrul Departamen-
tului diplomație culturală;-1 post CS 
I Geografie- Ştiința Mediului, 1/2 
normă, perioadă determinată (3 ani) 
în cadrul Departamentului natură, 
cultură și societate;-1 post CSI 

Istorie- Arheologie, 1/2 normă, peri-
oadă determinată (3 ani) în cadrul 
Departamentului natură, cultură și 
societate;-1 post CSIII Geoarheologie, 
1/2 normă, perioadă determinată (3 
ani) în cadrul Departamentului 
natură, cultură și societate;Concursul 
pentru ocuparea funcției și gradului 
de cercetător științific gradul I și 
respectiv gradul II constă în analiza 
dosarului de înscriere la concurs și 
verificarea îndeplinirii condițiilor 
prevăzute de lege, conform art.16 
alin.(2) lit.c) din Legea nr. 319/2003, 
cu modificările și completările ulteri-

oare.Concursul pentru ocuparea 
funcției și gradului de cercetător 
științific gradul III constă în verifi-
carea îndeplinirii condițiilor necesare, 
prin analiza dosarului de înscriere 
(selecția dosarelor)  și o probă scrisă, 
conform art.16 alin.(2) lit. b) din 
Legea nr. 319/2003. Condițiile gene-
rale și condițiile specifice de ocupare 
a posturilor de cercetător științific se 
regăsesc accesând adresa www.insti-
tutlevant.ro, secțiunea Cariere– 
Anunt .Dosare le  cor  cupr inde 
obligatoriu documentele prevăzute la  
art. 15 alin 6 din Legea nr. 319/2003 
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privind statutul personalului de 
cercetare- dezvoltare, cu modificările 
și completările ulterioare.Durata și 
finalizarea concursului este de 30 de 
zile de la data încheierii înscrierii, la 
nivelul comisiei de concurs, și de 45 
de zile, la nivelul instituției sau al 
unității organizatoare a concursului, 
de la depunerea raportului comisiei 
de concurs.Anunțul de concurs este 
disponibil online accesând adresa 
www.institutlevant.ro, secțiunea 
Cariere.Tematica/ bibliografia de 
concurs și cererea de înscriere se 
găsesc pe site-ul ISACCL, secțiunea 
Cariere. Dosarele se depun la sediul 
I n s t i t u t u l u i  d i n  b d .  M a r e ș a l 
Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, 
București, în intervalul orar 8,30-
16,00.Calendarul desfășurării concur-
sului:Termenul limită de depunere a 
dosarelor este de 30 zile de la publi-
carea anunțului. Data limită de depu-
nere a dosarelor este 13.04.2020, ora 
12,00. Dosarele de concurs se depun, 
personal,  la sediul din Bd. M. 
Constantin Prezan nr.2A, sector 1, 
București.Selecția și verificarea dosa-
relor se va desfășura în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 319/2003, în 
perioada 14-15 aprilie 2020. Proba 
scrisă pentru posturile de cercetător 
științific gradul III va avea loc în data 
de 27.04.2020 la sediul ISACCL ora 
10,00.Informații suplimentare se pot 
obține de la secretariat ISACCL, pe 
adresa  office@institutlevant.ro sau la 
telefon 0723.289.799.

CITAŢII
l Pârâtul Apetrei Aurel Octavian 
este citat în Dosar Nr. 1196/297/2018 
la Judecătoria Săveni în data de 
19.03.2020.

l Pârâta Pughiuc Lenuţa este citată 
în Dosar Nr. 1215 /297/2019 al Jude-
cătoriei Săveni în data de 19.03.2020.

l Se citează, în calitatea de pârât 
numita LAZĂR SAVU, (născută 
STANA SAVU, văduva lui LAZĂR 
TODOR), cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul Fiscut, nr. 28, 
comuna Șagu, județul Arad, în 
dosarul nr. 19641/55/2019, af lat pe 
rolul Judecătoriei Arad, în contradic-
toriu cu reclamanta MOȘ SILVIA, 
dosar având ca obiect – radiere 
uzufruct, pentru data de 07 aprilie 
2020, ora 08:30, sala 144.  Numita, 
Deac Fibia  cu ultimul domiciliu  în 
comuna Bata nr. 125,  este citată de 
Inalta Curte de Casatie si Justitie , în  
09.04.2020 ,  in proces cu Botco 
Vinesiu Adrian Marcel revizuire 
L10/2001 dosar civil 1304/59/2016. Se 
citează numitul Cocea Gabriel 
Andrei, în calitate de pârât, în 
dosarul nr.7199/193/2019, al Judecă-
toriei Săveni, cu termen la 12.03.2020, 
dosar având ca obiect divorţ.

l Numitul Tenea Ioan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Albești, com.
Albești, jud.Mureș, este citat la Jude-
cătoria  Sighișoara la  data de 
25.03.2020, ora 8.30, în Dosarul 
2067/308/2019, complet C3, pentru 
uzucapiune.

DIVERSE
l Dragă Sanda, sau sora ta, aţi lucrat 
la Electro- Mureș, sunt Mugurel 
-Botoșani. 0744.692.146.

l Această informare este efectuată 
de: Primăria Comunei Șicula, tel 

0257326008, cu sediul în Șicula, str. 
Principală, nr. 200, județul Arad ce 
intenţionează să solicite de la Admi-
nistraţia Naţională “Apele Române”, 
Direcţia  Bazinală  de Apă Crișuri 
aviz de gospodărire a apelor pentru 
“Modernizare Strada Mihai Eminescu 
din Localitatea Șicula, Județul Arad”. 
Această investiţie este nouă. Această 
solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile <LLNK 11996   107 10 
201   0 25>Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările și completările ulteri-
oare.Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menţionată.Persoanele 
care doresc sa transmită observaţii, 
sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la adresa Șicula, str. 
Principală, nr. 200, județul Arad. 

l S.C. Velvet Laborator S.R.L., cu 
sediul în București, sector 1, Str. 
Grigore Alexandrescu, nr. 7, punct de 
lucru: sector 1, Str. Grigore Alexan-
drescu, nr. 7, bl. H1, et. 3, ap. 13, 
Bucuresti, telefon: 0728326463, Cod 
Unic de Inregistrare 13640095, nr. de 
ordine în Registrul Comerţului Bucu-
rești J40/306/2001, reprezentată prin 
Dl. Misailescu Constantin -Adminis-
trator, informează pe cei interesați că 
s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizației de mediu pentru activită-
țile - Fabricarea de dispozitive, 
aparate si instrumente medicale 
stomatologice –cod CAEN: 3250; 
Productia de aparatura si instru-
mente medicale –cod CAEN: 3310;  
Informatii se pot solicita la sediul 
AGENTIEI PENTRU PROTECTIA 
MEDIULUI BUCUREȘTI din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii –in spatele 
benzinariei LUKOIL), intre orele 
9.00-12.00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. București in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt. 

l Anunţ public privind decizia etapei 
de încadrare. Unitatea Militară 02248 
București, titular al proiectului 
Studiu de Fezabilitate și Studii de 
specialitate pentru proiectul de inves-
tiție  „Lucrări de investiții în cazarma 
1181 Vlădeni”, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare „continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvol-
tare”, pentru proiectul „Lucrări de 
investiții în cazarma 1181 Vlădeni”, 
propus a fi amplasat în extravilanul 
localităţii Vlădeni, comuna Dumbră-
vița, jud.Brașov, în incinta cazărmii 
1181. Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM Brașov, 
str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni 
–joi, între orele 8.00-16.30 și vineri 
între orele 8.00-14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet www.
apmbv.anpm.ro Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării  
prezentului anunţ.

l Anunţ public privind decizia etapei 
de încadrare. Unitatea Militară 02248 
București, titular al proiectului 
„Realizare bloc alimentar S+P+E în 
cazarma 659 Craiova”, anunță 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Dolj, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru 

proiectul „Realizare bloc alimentar 
S+P+E în cazarma 659 Craiova”, 
propus a fi amplasat în mun. Craiova, 
Str. Caracal, nr.148, jud. Dolj. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Dolj, din Craiova, 
str. Petru Rareș nr.1, jud. Dolj, în 
zilele de luni–joi, între orele 8,00-
16,30 si vineri între orele 8,00-14, 00 
precum și la următoarea adresă de 
internet  http: / /apmdj.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Dolj.

l Această informare este efectuată 
de: Primăria Comunei Șicula, tel 
0257326008, cu sediul în Șicula, str. 
Principală, nr. 200, județul Arad ce 
intenţionează să solicite de la Admi-
nistraţia Naţională “Apele Române”, 
Direcţia  Bazinală  de Apă Crișuri 
aviz de gospodărire a apelor pentru 
“Modernizare Strada Mihai Eminescu 
Din Localitatea Șicula, Județul 
Arad”. Această investiţie este nouă. 
Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile <LLNK 
11996   107 10 201   0 25>Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obţină informaţii supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată.Persoanele care doresc sa 
transmită observaţii, sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului 
sau la adresa Șicula, str. Principală, 
nr. 200, județul Arad. 

l SC Fontana Josesantinico SRL cu 
sediul principal în  Arad  Calea 
Radnei, nr.105 telefon nr. 0730187811 
dorește să opţină autorizaţie de mediu 
pentru sediul principal/punctul de 
lucru din  Arad str. Voinicilor nr.36 
unde se desfășoară activităţile cod 
CAEN 4520,.Avînd ca  principale 
faze ale procesului tehnologic urmă-
toarele: Spalatorie auto self service. 
Masurile de protecţie a factorilor de 
mediu: Apă: - separator hidrocarburi, 
decantoare.-,Aer: -,Sol:-platforma 
betonata, Gestine deșeuri: -,pubele-
Substanţe periculoase: - nu este cazul. 
Observaţiile publicului formulate în 
scris/informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului se depun/pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Arad, Splaiul 
Mureș, FN, telefon 0257280331; 
0257280996 în timp de zece zile lucră-
toare de la data publicării prezentului 
anunţ.

l SC Fontana Josesantinico SRL cu 
sediul principal în  Arad     Calea 
Radnei, nr.105 telefon nr. 0730187811 
dorește să opţină autorizaţie de mediu 
pentru sediul principal/punctul de 
lucru din  Arad str. Petru Rares nr.46 
unde se desfășoară activităţile cod 
CAEN 4520,.Avînd ca  principale 
faze ale procesului tehnologic urmă-
toarele: Spalatorie auto self service. 
Masurile de protecţie a factorilor de 
mediu: Apă: - separator hidrocarburi, 
decantoare.-Aer: -Sol:-platforma 
betonata, Gestine deșeuri: pubele 
Substanţe periculoase: - nu este cazul. 
Observaţiile publicului formulate în 
scris/informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului se depun/pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Arad, Splaiul 

Mureș, FN, telefon 0257280331; 
0257280996 în timp de zece zile lucră-
toare de la data publicării prezentului 
anunţ.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura simplifi-
cata in dosarul nr. 2531/105/2019, 
Tribunal Prahova, conform Sentintei 
nr. 70/19.02.2020 privind pe SC 
Defender Strategy Security SRL.

l Pentru amplasamentul din Strada 
Vilsanesti nr. 36 I, sector 3, Bucuresti, 
Danut Elena – Roxana Si Dumitru 
Danut, intentioneaza sa elaboreze o 
documentatie PUD. In perioada 
10.03.2020 - 10.04.2020, publicul este 
invitat sa transmita observatii la 
sediul Primariei sectorului 3 - Calea 
Dudesti nr. 191, telefon relatii cu 
clientii 021.318.03.23 - 28, Email: 
relatiipublice@primarie3.ro. phone: 
076135702. 

l Anunt public pentru procedura de 
autorizare mediu.S.C. TINT  S.R.L. 
cu sediul în Brasov, Poiana Brasov, 
Str Poiana Soarelui, Nr 243 anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de autorizatie de mediu.
Detalii suplimentare. S.C. TINT   
S.R.L. cu sediul în Brasov,Poiana 
Brasov,Str Poiana Soarelui, Nr 243, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de autorizatie de 
mediu, in scopul desfasurarii activi-
tatii 5510-HOTELURI SI ALTE 
FACILITATI DE CAZARE SIMI-
LARE, 5610-RESTAURANTE. 
Informatii privind impactul asupra 
mediului al activitatii pentru care se 
solicita autorizatia de mediu pot fi 
consultate zilnic, Luni, Marti, Mier-
curi, Joi între orele 09:00 - 13:00 la 
APM Brasov Str.Politehnicii nr.3, 
Brașov Jud.Brașov, cod 500019. 
Observatiile, sugestiile si/sau propu-
nerile publicului se primesc in scris la 
sediul   APM Brasov Str.Politehnicii 
nr.3, Brașov Jud.Brașov, cod 500019.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de adminis-
traţie al  Societăţii  Comerciale 
IPTANA TRANSPROIECT S.A., 
C.U.I. 14163342, nr. Înregistrare la 
Registrul Comerţului J40/7571/2001, 
convoacă adunarea generală ordinară 
a acţionarilor pentru ziua de 29 
aprilie 2020, ora 15,00, la adresa Bd. 
Dinicu Golescu nr. 36, sala de ședinţe, 
parter, sector 1, București pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 27 
aprilie 2020, cu următoarea ordine de 
zi:1. Prezentarea și aprobarea Rapor-
tului Consiliului de administraţie 
privind realizarea programului de 
activitate pe anul 2019;2. Prezentarea 
și aprobarea Raportului Auditorului 
financiar asupra situaţiilor financiare 
la data de 31 decembrie 2019;3. 
Prezentarea și aprobarea Bilanţului, 
Contului de profit și pierdere și a 
celorlalte situaţii financiare anuale 
pentru exerciţiul financiar al anului 
2019;4. Aprobarea repartizării profi-
tului net pe anul 2019 /modului de 
acoperire a pierderii;5. Aprobarea 
descărcării de gestiune a  Consiliului 
de administraţie și Auditorului finan-
ciar pentru exerciţiul financiar 
2019;6. Prezentarea și aprobarea 
Programului de activitate pe anul 
2020;7. Aprobarea Bugetului de veni-
turi și cheltuieli pe anul 2020;8. 
Prezentarea Programului de investiţii 
pe anul 2020;9. Diverse.Dacă la 

prima convocare nu se întrunește cel 
puţin o pătrime din numărul total de 
drepturi de vot ședinţa se reconvoacă 
la data de 30 aprilie 2020, în același 
loc și la aceeași oră.Începând cu data 
de 14 aprilie 2020 documentele și 
materialele informative referitoare la 
problemele cuprinse pe ordinea de zi, 
se pot consulta la adresa de desfășu-
rare a adunării. Formularele de 
procuri, se pot obţine, completa, 
semna și depune până la data de 27 
aprilie 2020 la adresa de desfășurare 
a adunării generale extraordinare. 
Președinte C.A. Ion Florin Baroncea.

l Convocator: În conformitate cu 
prevederile Art.111 și art.117 din 
Legea nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu dispoziţiile Legii 
nr.297/2004, modificată prin Legea nr. 
24/2017 privind emitenţii de instru-
mente financiare și operaţiuni de 
piaţă și ale Regulamentelor emise de 
ASF în aplicarea acesteia, Consiliul 
de Administraţie al  Institutul de 
Cercetări în Transporturi– INCER-
TRANS -S.A, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tr ibuna lu l  Bucureș t i  sub  nr. 
J40/17093/29.06.1993, având Cod 
Unic de Înregistrare: RO4282451, 
convoacă la adresa punctului de lucru 
situat în București, Șoseaua Bucu-
rești- Ploiești nr. 42-44, Baneasa 
Business & Technology Park, clădirea 
B, aripa B1, et.1 și 2, sector 1: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor, pentru data de 15.04.2020, 
ora 10:30, cu următoarea Ordine de 
zi:1. Aprobarea raportului adminis-
tratorilor și a descărcării de gestiune 
a Consiliului de Administraţie al 
Institutul de Cercetări în Transpor-
turi –INCERTRANS– S.A. pentru 
activitatea desfășurată în anul 2019. 
2. Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale ale Institutul de Cercetări în 
Transporturi –INCERTRANS– S.A., 
aferente exerciţiului financiar 2019  
(Bilanţul Contabil, Contul de profit și 
pierderi, repartizarea profitului), pe 
baza Raportului Administratorilor și 
a Raportului Auditorului Financiar 
SC A&A CONTEDIA SRL.3. Apro-
barea profitului net realizat de Institutul 
de Cercetări în Transporturi –
INCERTRANS– S.A., pentru exerci-
ţiul financiar 2019, în suma totală 
netă de 4.550,56 lei, precum și apro-
barea utilizării sumei de 7.990,05 lei 
din contul “Alte rezerve” pentru 
distribuirea de dividende, conf.art.43 
din OUG nr.114/2018, după cum 
urmează:i) Repartizare profit 2019:-
Rezerva legala (5% Art.1  alin.a din 
OG nr.64/2001) -227,53 lei;-Dividende 
brute cuvenite actionarilor (90% Art.1 
lit f din OG nr.64/2001)– 3.890,73 lei; 
-Constituire sursa proprie de finan-
tare (Art.1 lit.g din OG nr.64/2001)– 
432,30 lei.ii) Utilizare “Alte rezerve”: 
-Suma totala de distribuit sub forma 
de dividende – 11.880,78; -Valoarea 
dividendului brut pe actiune este de– 
0,01/acţiune;4. Prezentarea Rapor-
tului Comitetului de Nominalizare și 
Remunerare din cadrul consiliului de 
administraţie al Societăţii Institutul 
de Cercetări  în Transporturi– 
INCERTRANS– S.A., conform art. 
55 din OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanta corporative a întreprinde-
rilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare.5. Prezentarea 
Raportului privind activitatea de 
administrare a Societăţii Institutul de 
Cercetări în Transporturi –INCER-
TRANS– S.A pentru anul 2019.6. 
Aprobarea Bugetului de Venituri și 
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Cheltuieli al Institutul de Cercetari in 
Transporturi – INCERTRANS – S.A.  
aferent anului financiar 2020.7. 
Împuternicirea Directorului General 
al Institutul de Cercetări în Transpor-
turi –INCERTRANS– S.A.  pentru 
efectuarea tuturor procedurilor şi 
formalităţile prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a Hotărârilor 
AGOA, să depună şi să preia acte şi 
să semneze în acest scop în numele 
Societăţii în relaţiile cu Registrul 
Comerţului, ASF, BVB, Depozitarul 
Central, sau alte entităţi publice sau 
private, precum şi pentru acordarea 
dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea 
formalităţilor mai sus menţionate.8. 
Aprobarea datei de 11.06.2020 ca 
dată de înregistrare, respectiv de 
identificare a acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă;9. 
Aprobarea datei de 10.06.2020 ca 
“ex-date”, respectiv data anterioară 
datei de înregistrare la care instru-
mentele financiare obiect ale hotărâ-
r i lor,  se  tranzacţ ionează fără 
drepturile care derivă din hotărâri, în 
conformitate cu prevederile art.2 
alin.2 lit.l) dinRegulamentul nr. 
5/2018 privind emitenţii de instru-
mente financiare şi operaţiuni de 
p iaţă .10 .  Aprobarea  date i  de 
01.07.2020 ca Data Plăţii, conform 
art. 86 alin.2 din Legea nr. 24/2017, 
art.2 alin.2 lit.h) şi art. 178 din Regu-
lamentul nr. 5/2018.Întrucât nu sunt 
apl icabi le  şedinţei  AGOA din 
15.04.2020, acționarii nu vor decide 
asupra datei participării garantate, 
astfel cum este definită de Articolul 2 
alin.2 litera  j) din Regulamentul nr. 
5/2018 privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de 
piață.La Adunarea Generală ale 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 03.04.2020, stabilită 
ca dată de referinţă conform dispozi-
țiilor art. 123 alin.2 din Legea nr. 
31/1990 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborat 
cu disp. Art. 192 din Regulamentul 
nr. 5/2018 privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de 
piață.În cazul în care Adunarea 
Generală nu se va putea ţine la data 
anunţată, din cauza neîndeplinirii 
condiţiilor de cvorum şi de validitate 
prevăzute de lege şi de Actul consti-
tutiv al societăţii, aceasta se va ţine în 
data de 16.04.2020 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. În 
conformitate cu dispozițiile art.92 
alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, unul sau mai 
multi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; şi b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Acționarii îşi pot exercita drepturile 
prevăzute la art.92 alin.3) din Legea 
n r. 2 4 / 2 0 1 7 ,  p â n ă  l a  d a t a  d e 
27.03.2020, sub sancţiunea decăderii.
În conformitate cu dispozițiile art.198 
din Regulamentul nr. 5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare şi 

operațiuni de piață fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, până cel târziu la 
data de 10.04.2020, termen de deca-
dere. Societatea poate răspunde 
inclusiv prin postarea răspunsului pe 
pagina de internet a societăţii: www.
incertrans.ro, în format întrebare-răs-
puns. Propunerile sau întrebările 
acţionarilor vor putea fi transmise în 
scris, fie prin poştă sau servicii de 
curierat, la adresa punctului de lucru 
precizata mai sus, cu menţiunea 
scrisă clar, cu majuscule, „PENTRU 
Adunarea Generala a Acţionarilor 
din data de 15/16.04.2020.” Pentru 
identificarea persoanelor care adre-
sează întrebări societăţii sau fac 
propuneri pentru completarea ordinii 
de zi, acestea vor anexa solicitării şi 
copii ale documentelor care să le 
ateste identitatea şi calitatea de acţi-
onar la data solicitării. Propunerile 
sau întrebările acţionarilor care nu 
sunt primite la adresa punctului de 
lucru precizată mai sus, până la 
datele mai sus menţionate nu vor fi 
luate în considerare.Accesul acționa-
rilor înregistrați la data de referinţă 
la adunarea generală va fi permis în 
baza actului de identitate.Acţionarii 
persoane juridice pot participa prin 
reprezentantul legal pe baza unui 
document oficial care îi atestă această 
calitate (de exemplu extras/ certificat 
constatator emis de Registrul Comer-
ţului).Acţionarii înregistrați la data 
de referinţă pot participa la adunarea 
generală direct sau pot fi reprezentaţi 
de către alte persoane, pe baza unei 
procuri speciale, sau pot vota prin 
corespondenţă conform procedurilor 
afişate pe website-ul societăţii: www.
incertrans.ro. Un exemplar original al 
procurii va fi predat la intrarea în 
sala de şedință.Votul prin reprezen-
tant pe baza împuternicirii speciale. 
Acţionarii pot participa personal sau 
pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării 
Generale a Acţionarilor de un repre-
zentant desemnat („Mandatar”) 
căruia i s-a acordat o împuternicire 
specială, pe baza formularului de 
împuternicire specială pus la dispo-
ziţie de Societate, în condiţiile legii. 
Împuternicirea specială va fi însoţită 
de următoarele documente: a) pentru 
acționari persoane fizice: copie de pe 
actul de identitate al acţionarului, 
care să permită identificarea acestuia 
în lista acționarilor INCERTRANS 
la data de referință eliberată de SC 
Depozitarul Central SA şi copie de pe 
actul de identitate al reprezentantului 
(BI sau CI pentru cetațenii români, 
sau paşaport pentru cetățenii străini, 
cu CNP (cod numeric personal)– 
dacă există în țara de origine); b) 
pentru acționari persoane juridice:(i) 
certificatul constatator, în original 
sau copie conformă cu originalul, 
eliberat de Registrul Comerţului sau 
orice alt document, în original sau în 
copie conformă cu originalul, emis de 
către o autoritate competentă din 
statul în care acţionarul este înmatri-
culat legal, în scopul dovedirii exis-
tenței persoanei juridice şi a numelui/
calității de reprezentant legal, cu o 
vechime de cel mult 3 luni raportat la 
data publicării  convocatorului 
adunării generale, şi care să permită 
identificarea acestora în lista acționa-
rilor INCERTRANS la data de refe-
rință eliberată de SC Depozitarul 
Central SA; (ii) copie de pe actul de 
identitate  al  reprezentantului 
(mandatarului) (BI sau CI pentru 
cetățeni români, sau paşaport, pentru 
cetățeni străini cu CNP (cod numeric 
personal) vizibil- dacă există în țara 

de origine); c) documentele prezen-
tate într-o limbă străină (mai puțin 
actele de identitate valabile pe terito-
riul României, cu caractere latine) 
vor fi însoțite de traducerea autori-
zată în limba română;Împuternicirea 
specială este valabilă doar pentru 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
pentru care a fost solicitată; repre-
zentantul are obligația să voteze în 
conformitate cu instrucțiunile formu-
late de acționarul care l-a desemnat, 
sub sancțiunea anulării votului.
Împuternicirea specială pentru parti-
ciparea şi votarea în cadrul adunării 
generale poate fi dată de un acționar 
şi unei instituții de credit care 
prestează servicii de custodie.Votul 
prin reprezentant în baza unei împu-
terniciri generale:Acţionarul poate 
acorda o împuternicire generală a 
cărei durată nu va depăşi 3 ani, 
permiţând reprezentantului său de a 
vota în toate aspectele af late în 
dezbaterea Adunărilor Generale ale 
Acţionarilor, cu condiţia ca împuter-
nicirea să fie acordată de către acţi-
onar în calitate de client, unui 
intermediar sau unui avocat, în 
conformitate cu prevederile legale, 
anexându-se dovada că mandatarul 
are calitatea fie de intermediar (în 
conformitate cu prevederile Art. 92 
alin.(13) din Legea nr. 24/2017) fie de 
avocat, iar acţionarul este client al 
acestora. Începând cu data de 
13.03.2020, formularele de împuter-
niciri speciale, generale, precum şi 
materialele aferente punctelor aflate 
pe ordinea de zi se pot obţine de la 
adresa punctului de lucru precizată 
mai sus, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00-14.00 sau se pot descărca 
de pe website-ul societăţii.Împuterni-
cirile, în original, completate şi 
semnate, împreună cu o copie a 
actului de identitate valabil al acţio-
narului (buletin/carte de identitate în 
cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice) vor fi depuse, 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
de vot în adunare, la adresa punctului 
de lucru al Institutul de Cercetări în 
Transporturi –INCERTRANS- S.A. 
precizată mai sus,  până la data de 
13.04.2020, ora 10:30, în plic închis, 
cu menţiunea expresă pe plic:  
„PENTRU Adunarea Generală a 
A c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
15/16.04.2020” (vă rugăm să aveţi în 
vedere că registratura societăţii este 
închisă în timpul zilelor nelucră-
toare).Acţionarii Institutul de Cerce-
t ă r i  î n  T r a n s p o r t u r i 
-INCERTRANS- S.A. înregistraţi la 
data de referinţă au posibilitatea de a 
vota prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală a Acţionarilor.
Acţionarilor li se vor pune la dispo-
ziţie gratuit Buletinele de vot prin 
corespondenţă începând cu data de 
13.03.2020 la adresa punctului de 
lucru al Institutul de Cercetări în 
Transporturi –INCERTRANS- S.A. 
precizată mai sus, precum şi pe 
website-ul societăţii: www.incertrans.
ro.Buletinul de vot prin corespon-
denţă va fi depus la adresa punctului 
de lucru al Institutul de Cercetări în 
Transporturi –INCERTRANS- S.A. 
precizată mai sus, în plic închis, până 
la data de 13.04.2020, ora 10:30, în 
plic închis, cu menţiunea expresă pe 
plic: „PENTRU Adunarea Generală 
a  A c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
15/16.04.2020” (vă rugăm să aveţi în 
vedere că registratura societăţii este 
închisă în timpul zilelor nelucră-
toare).În cazul votului prin corespon-
denţă al persoanelor fizice, buletinul 
de vot, completat şi semnat în 

original, va fi însoţit de copia actului 
de identitate al acţionarului, semnat 
pentru conformitate de acesta. În 
cazul votului prin corespondenţă al 
persoanelor juridice, Buletinul de vot 
completat şi semnat în original, va fi 
însoţit de certificatul constator emis 
de Registrul Comerţului, în original, 
nu mai vechi de 3 luni de zile înainte 
de data publicării convocării, în 
original sau copie certificată conform 
cu originalul, copia certificatului de 
înregistrare al societăţii şi copia 
actului de identitate al reprezentan-
tului legal care semnează Buletinul 
de vot prin corespondenţă.Buletinele 
de vot care nu sunt primite la adresa 
punctului de lucru al Institutul de 
Cercetări în Transporturi –INCER-
TRANS- S.A.  din  Bucureşt i , 
-Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, 
Băneasa Business & Technology 
Park, clădirea B, aripa B1, et.1 şi 2, 
sector 1, până la data şi ora mai sus 
menţionate nu vor fi luate în conside-
rare.

LICITAŢII
l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - dul 
Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi, 
înregistrată în Registrului Comer-
ţului sub nr. J25/173/1996, având cod 
fiscal nr. 8347596, aflata  în proce-
dură de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 5772/101/2013 
prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de 
asociat coordonator Popescu Emil, cu 
sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi 
in dosarul nr. 5772/101/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti , anunta 
VANZAREA PRIN NEGOCIERE 
DIRECTA URMATA DE SUPRA-
OFERTA, in conditiile prevazute de 
art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolventei si a Regula-
mentului de vanzare aprobat de 
Adunarea creditorilor din data de 
20.02.2020, a bunului imobil proprie-
tate imobiliară de tip rezidenţial (casa 
de locuit)compusa din casă cu regim 
de înălţime S+P nr. cadastral 1272-
C1, în suprafaţă construită de 467,88 
mp si suprafata utila in suprafata de 
339.47 mp formată din subsol avand 
2 camere, 2 debarale, hol si casa scării 
in suprafata utilă de 65,05 mp, 
parter:4 camere, vestibul, salon, 2 
debarale, hol, cămară, bucătărie, 
logie, birou, degajament şi 2 grupuri 
sanitare, şi teren in suprafata de 
758,00 mp, situată în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. B – dul Carol I, nr. 73, 
judeţul Mehedinţi;  Carte Funciara 
nr. 52433 – Dr.Tr.Severin, nr. cadas-
tral 1272, Nr. CF vechi 9476.Creditori 
bugetari prioritari : Statul Roman 
prin Agentia Nationala de Adminis-
trare Fiscala – AJFP Mehedinti cu 
sediul in Dr.Tr.Severin str. Piat Radu 
Negru, nr.  1,  jud. Mehedinti  , 
c o n f o r m  D e c i z i e i  p e n a l e  n r. 
751/17.05.2018 pronuntata in dosarul 
nr. 7078/101/2015 de Curtea de Apel 
Craiova.Creditori garantati: Serra-
ghis Loan Management LTD, prin 
reprezentant  Asset Recovery Debts 
SRL (succesor de drept a Intesa 
Sanpaolo Bank – Sucursala Dr.Tr.Se-
verin) cu sediul in Bucuresti, str. 
Bucuresti-Ploiesti, nr. 1, PC Center 
building nr. 9-13, et. 6.Pretul ofertat 
si negociat in mod direct cu cumpara-
torul identificat, pentru bunul imobil 
descris anterior este de 600.000 lei, 
pret neafectat de TVA.(aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
20.02.2020). Pasul de supraofertare 

va fi în cuantum de 10.000 lei pret 
neafectat de TVA, prețul oferit cu 
titlu de supraofertă fiind 610.000 lei 
pret neafectat de TVA ( 600.000 lei 
pret neafectat de TVA + 10.000 lei ), 
crescând în mod succesiv pentru 
fiecare supraoferta cu 10.000 lei, pret 
neafectat de TVA din prețul cel mai 
mare oferit în condițiile din regula-
mentul de vanzare (cu paşi de supra-
ofertare de 10.000 lei, pret neafectat 
de TVA).Pretul de evaluare, respectiv 
pretul de pornire a primei licitatii 
publice cu strigare pentru bunul 
imobil descris anterior aprobat de 
adunarea creditorilor debitoarei SC 
Ortopt imed SRL din  data  de 
27.06.2014, a fost in cuantum de 
1.147.500 lei, pret neafectat de TVA.

l Titlurile executorii în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil * proprietate 
imobiliară de tip rezidenţial * descris 
a n t e r i o r : - d e c i z i a  p e n a l a  n r. 
751/17.05.2018 pronuntata in dosarul 
nr. 7078/101/2015 de Curtea de Apel 
Craiova.-  sentinta nr.  21/2019 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti 
la data de 06.02.2019 in dosarul nr. /
a51.- sentinta nr. 707/2014 din data 
de 10.06.2014 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insol-
vență nr.5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti;Supraofertele 
se vor depune in plicuri sigilate la 
biroul lichidatorului judiciar situat in 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, cu scrisoare recoman-
data cu confirmare de primire sau 
direct cu primirea numarului de 
inregistrare al supraofertei, cel mai 
tarziu pana la data de 14.04.2020 
orele 17.00, fiind insotite in mod obli-
gatoriu de dovada achitarii in contul 
unic de insolventa a garantiei de 
participare in valoare de 10% din 
pretul oferit de supraofertant si 
dovada achitarii caietului de sarcini. 
Participarea la sedinta de supraofer-
tare este conditionata de achizitio-
narea caietului de sarcini in suma de 
1000 lei, depunerea garantiei de 
participare in valoare de 10% din 
pretul oferit de supraofertant in 
contul unic de insolventa al SC 
Ortoptimed SRL  nr. RO11 BRMA 
0999 1000 8382 9142  deschis la 
Banca Romaneasca Suc. Dr Tr 
Severin si a actelor de identificare ale 
supraofertantului si ale reprezentan-
tului acestuia pana la termenul limita 
de depunere a ofertelor. Sedinta de 
supraofertare va avea loc la data de 
15.04.2020, ora 12:00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Dr.Tr.Severin, 
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
in prezenta tuturor ofertantilor, 
ocazie cu care acestia fie isi mentin 
oferta pentru bunul imobil oferit spre 
vanzare, fie supraoferteaza. Invitam 
pe toti cei care vor sa se prezinte la 
sedinta de supraofertare la termenul 
de vanzare stabilit, la locul si ora 
fixate in acest scop si pana la acel 
termen sa depuna oferte de cumpa-
rare.Precizam faptul că, în ipoteza în 
care nu vor exista supraoferte, cu 
respectarea condițiilor din prezentul 
anunț, bunul imobil descris anterior 
va fi adjudecat la pretul de 600.000 
lei, pret neafectat de TVAde catre 
ofertantul identificat. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub sancti-
unea prevazuta de lege.Precizăm 
faptul că bunul imobil descris mai sus 
se vinde conform dispozițiilor art. 53 
din Legea 85/2006 privind procedura 
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insolventei –“Bunurile instrainate de 
administratorul judiciar sau lichi-
dator, in exercitiul atributiilor sale 
prevazute de prezenta lege, sunt 
dobandite libere de orice sarcini, 
precum ipoteci, garanții reale mobi-
liare sau drepturi de retenție, de orice 
fel, ori măsuri asiguratorii, cu exceptia 
masurilor asiguratorii sau masurilor 
preventive specifice, instituite in 
cursul procesului penal”. Informatii 
suplimentare la sediul lichidatorului 
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud. Mehedinti sau la tel. 
0252.354.399, 0742.592.183, email:of-
fice@consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar. Consultant Insolvenţă 
SPRL reprezentat prin practician 
coordonator ec. Emil Popescu.

l Subscrisa Just Insolv SPRL lichi-
dator judiciar al SC Fulya Tekstil SRL 
anunta vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor aflate in patrimoniul debi-
toarei in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din data de 27.11.2019 si 
10.03.2020 cu pret de pornire a licita-
tiei de 1.600 euro + TVA, echivalent in 
lei la data efectuarii platii si fixeaza 
urmatoare l e  z i l e  de  l i c i ta t i e : 
13.03.2020, 16.03.2020, 17.03.2020, 
19.03.2020, 23.03.2020, 24.03.2020, 
25.03.2020, 27.03.2020, 30.03.2020, 
31.03.2020 orele 10.00 la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Garantia de participare la licitatie 
este de 10% din valoarea bunurilor 
care se plateste in contul debitoarei, 
taxa de participare la licitatie 100 lei + 
TVA care se plateste la sediul licidato-
rului judiciar. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar, la 
telefon 0344104525.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Căteasca, strada Prin-
cipală, nr.289C, comuna Căteasca, 
j u d e ț u l  A r g e ș ,  t e l e f o n / f a x 
0248.661.006, e-mail: primarie@
cateasca.cjarges.ro, cod fiscal 4971995. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu situat în Comuna Căteasca, sat 
Căteasca, nr.103, bl.2, ap.2, parter, 
constând din birouri în suprafață de 
22,89mp, pentru activitatea de 
farmacie, ce aparține domeniului 
public al Consiliului Local Căteasca, 
j u d e ț u l  A r g e ș ,  c o n f o r m  H C L 
2/28.01.2020 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini și fișa de date. 
3.1.Modalitatea sau modalitațile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Achiziții 
și prin e-mail. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: de la 
Compartimentul Achiziții din cadrul 
Primăriei Comunei Căteasca, strada 
Principală, nr.289C, județul Argeș și 
prin e-mail: primarie@cateasca.
cjarges.ro.3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor OUG nr.57/2019 privind Codul 
a d m i n i s t r a t i v :  F ă r ă  c o s t u r i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 20.03.2020, ora 14.00. 
4 . Informaț i i  pr iv ind  ofer te le : 

4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 01.04.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Căteasca, Compar-
timentul Achiziții, strada Principală, 
nr.289C, județul Argeș. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în doua plicuri sigilate: unul 
exterior și unul interior. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 01.04.2020, 
ora  13 .00 ,  Pr imăr ia  Comunei 
Căteasca, strada Principală, nr.289C, 
județul Argeș. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Argeș, B-dul I.C.Bratianu, 
nr.7, Pitești, județul Argeș, telefon 
0248.216,599, fax 0248.216.599, 
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 09.03.2020.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: UAT 
Dumbrăvești, sat Dumbrăvești, nr.98, 
comuna Dumbrăveșt i ,  județul 
Prahova, telefon 0244.226.057, fax 
0244.226.183, e-mail: dumbravesti@
yahoo.com cod fiscal 2845621. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren din intravilanul 
comunei Dumbrăvești, sat Găvănel, 
județul Prahova, carte funciară 
nr.21208, în T30, Ps Pd 1000, 1001 și 
1003, în suprafaţă de 2.500mp, din 
domeniul privat al Comunei Dumbră-
vești. Concesionarea se face conform 
OUG 57/03.07.2019 și conform Hotă-
rârii Consiliului Local nr.6 din 
30.01.2020. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se găsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: Documentația de atribuire se 
poate ridica de la sediul Primăriei 
Dumbrăvești, comuna Dumbrăvești, 
județul Prahova, la cerere. 3.2.Denu-
mirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: la 
sediul Primăriei Comunei Dumbră-
vești, județul Prahova, de la Biroul 
Achiziții Publice, din cadrul primă-
riei, sat Dumbrăvești, nr.98, comuna 
Dumbrăvești ,  județul Prahova. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Contravaloarea documentației 
de atribuire și a caietului de sarcini 
este de 300Lei și poate fi achitată la 
caseria Primăriei Comunei Dumbră-
vești. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 27.03.2020, ora 
12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
t e l o r :  0 3 . 0 4 . 2 0 2 0 ,  o r a  1 2 . 0 0 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Dumbravesti, sat 
Dumbrăvești, nr.98, comuna Dumbră-
vești, județul Prahova. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
06.04.2020, ora 14.00, la sediul Primă-
riei Dumbrăvești, sat Dumbrăvești, 
nr.98, comuna Dumbrăvești, județul 
Prahova. 6.Denumirea, adresa, 

numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Prahova, strada Văleni, 
nr.44, municipiul Ploiești, județul 
Prahova, telefon 0244.544.781, fax 
0244.523.265, e-mail: tb-praho-
va-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
09.03.2020.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: UAT 
Dumbrăvești, sat Dumbrăvești, nr.98, 
comuna Dumbrăveșt i ,  județul 
Prahova, telefon 0244.226.057, fax 
0244.226.183, e-mail: dumbravesti@
yahoo.com, cod fiscal 2845621. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren din intravilanul 
Comunei Dumbrăvești, sat Dumbră-
vești, județul Prahova, carte funciară 
nr.21183, în T6, parcela Cc6, în 
suprafaţă de 514mp, din domeniul 
privat al Comunei Dumbrăvești. 
Concesionarea se face conform OUG 
57/03.07.2019 și conform Hotărârii 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  n r. 5 2  d i n 
30.09.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se găsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: Documentația de atribuire se 
poate ridica de la sediul Primăriei 
Dumbrăvești, Comuna Dumbrăvești, 
județul Prahova, la cerere. 3.2.Denu-
mirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Documentația de atribuire se poate 
obține la sediul Primăriei Comunei 
Dumbrăvești, județul Prahova, de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul 
primăriei, sat Dumbrăvești, nr.98, 
comuna Dumbrăveșt i ,  județul 
Prahova. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Contravaloarea 
documentației de atribuire și a caie-
tului de sarcini este de 300Lei și poate 
fi achitată la caseria Primăriei 
C o m u n e i  D u m b r ă v e ș t i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.03.2020, ora 12.00. 
4 .Informaţi i  pr iv ind oferte le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
t e lo r :  07 .04 .2020 ,  o ra  12 .00 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Dumbravesti, sat 
D u m b r ă v e ș t i ,  n r. 9 8 ,  c o m u n a 
Dumbrăvești,  județul Prahova. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5.Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 08.04.2020, ora 
14.00, la sediul Primăriei Dumbră-
vești, sat Dumbrăvești, nr.98, comuna 
Dumbrăvești, județul Prahova. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Prahova, strada Văleni, nr.44, munici-
piul Ploiești, județul Prahova, telefon 
0244.544.781, fax 0244.523.265, 
e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 09.03.2020.

l RA-APPS BUCURESTI SRP 
VICTORIA CLUJ, cu sediul în 
Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 
1989, nr.54-56, jud.Cluj, anunță 
organizarea licitației pentru închiri-
erea unor spații din administrarea 
SRP Victoria Cluj  după cum 
urmează: -spațiu comercial cu desti-
na ț ia  depoz i t ,  cu  suprafa ța 
construită de 672mp, situat pe 
strada Libertații, nr.63, comuna 
Apahida, jud.Cluj, cu preț de 
pornire a licitației de 1142,40Euro/
spațiu/lună (cf.CF nu se aplică 
TVA). –spațiu comercial situat la 
parterul Hotelului Victoria, B-dul 21 
Decembrie 1989, nr.54-56, Cluj-Na-
poca, jud.Cluj, cu suprafață de 
43,55mp și preț de pornire a licitației 
de 836,16Euro/spațiu/lună (cf.CF nu 
se aplică TVA). Prețul dosarului 
licitației este de 10Lei, taxa de parti-
cipare la licitație este de 5% din 
prețul de pornire a l icitației , 
garanția de participare la licitație 
este de 10% din prețul de pornire a 
licitației. Licitația va avea loc la 
sediul SRP Victoria, Cluj Napoca, 
B-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, 
jud.Cluj, în data de 27.03.2020, ora 
10.00. Înscrierile se pot face până în 
data de 26.03.2020, ora 10.00. Infor-
m a ț i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.0264.598.776, 0722.364.784, 
e-mail: srpvictoria@upcmail.ro. 
Persoana de contact este Vadan 
Mircea -șef birou tehnic.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax ș i / sau adresa de  e-mai l , 
persoană de contact: Primăria 
Comunei Negrilești, cu sediul în str.
Alexandru cel Bun, nr.109, Comuna 
Negrilești, județul Galați, telefon/
fax 0236.832.671, 0236.832.171, 
e-mail: negrilesti@gl.e-adm.ro, cod 
fiscal 16655791. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: teren, aflat în 
domeniul proprietatea privată a 
Comunei Negrilești, identificat 
astfel: -lotul nr.4 în suprafață de 
2.894mp, număr cadastral 102861; 
-lotul nr.8 în suprafață de 4.565mp, 
număr cadastral 102861; -lotul nr.11 
în suprafață de 1.000mp, număr 
cadastral 102868; -lotul nr.17 în 
suprafață de 1.000mp, număr cadas-
tral 102874; -lotul nr.19 în suprafață 
de 1.000mp, număr cadastral 
102876; -lotul nr.20 în suprafață de 
1.000mp, număr cadastral 102877. 
Loturile de teren arabil, intravilan, 
mai sus menționate sunt situate în 
cvartal 98, parcela 870/1, conform 
H.C.L.nr.7/19.02.2020 și temeiul 
legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la 
cerere ,  la  sed iu l  ins t i tuț ie i . 
3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: se poate obține 
din cadrul Primăriei Comunei 
Negrilești, str.Alexandru cel Bun, 
nr.109, județul Galați, Birou Taxe și 
Impozite. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 100Lei/exem-

plar  a l  ca ietului  de  sarc ini . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.03.2020, ora 10.00. 
4.Informații  privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
te lor :  02 .04.2020,  ora  09.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Negri-
lești, str.Alexandru cel Bun, nr.109, 
județul Galați. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică 
d e  d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
03.04.2020, ora 10.00, Primăria 
Comunei Negrilești, str.Alexandru 
cel Bun, nr.109, județul Galați, Sala 
de ședințe a Consiliului Local, etaj 
1. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței :  Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Galați, str.Brăilei, nr.153, 
Galați, județul Galați, telefon 
0236.460.331, fax 0236.412.130, 
e-mail: tr-galati-comunicare@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.03.2020.

l Comuna Şintereag concesionează 
prin licitaţie publică teren în supra-
față de 38,10ha destinat pășunatului 
pentru speciile: bovine, ovine, 
caprine, situat în extravilanul locali-
tăţii Blăjenii de Sus, com.Şintereag, 
jud.Bistriţa-Năsăud, înscrisă în 
domeniul public al comunei Şinte-
reag. Caietul de sarcini se ridică de 
la sediul Primăriei comunei Şinte-
reag, contra sumei de 50Lei. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 25.03.2020, ora: 15.00. Data 
limită pentru depunere oferte: 
02.04.2020, ora 10.00. Data și locul 
la care se va desfășura licitația 
publică: 02.04.2020, ora 12.00, sala 
de ședinţe a Primăriei comunei 
Şintereag. Informații suplimentare 
la tel.: 0263.351.026.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
– transport marfă, ADR, și cartelă 
tahograf, eliberate de ARR Vâlcea, 
pe numele Dobriceanu Ion. Se 
declară nule.

l CO&CO Europe Network SRL, 
C U I :  R O 3 9 1 7 2 2 4 9 , 
J05/841/12.04.2018, str.Eroului 
Necunoscut, nr.53, Oradea, jud.
Bihor, pierdut Certificat Constatator 
cu punctul de lucru pe str.Mezea-
dului, nr.2, loc.Oradea, jud.Bihor. Îl 
declar nul.

l Pierdut Certificat de Atestare al 
dreptului de proprietate privată cu 
numărul 379/2/14.07.1994, pe 
numele Acsinescu Carmen, Strada 
Vatra Luminoasă, Nr.64. Îl declar 
nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.14412 din 26.04.2018 (2 bc) și 
nr.16692/18.05.2018 ale Andisor 
Cosmetica SRL, Tg.Neamț, Jud.
N e a m ț ,  J 2 7 / 4 6 2 / 2 0 1 8 , 
CUI:39316808. Le declar nule.

l Cornia Constantin Claudiu cu 
domiciliul în sat Padeș, com. Padeș, 
jud. Gorj, declară pierdut Atestat 
transport marfă și Atastat ADR, 
eliberate ARR Gorj. Se declară nule.


