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OFERTE SERVICIU
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 Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organi-
zează în data de 19.03.2020 concurs 
recrutare pentru Şef Formaţie. Detalii 
la 0721.490.200.

l Restaurant cu specific chinezesc 
situat in Deva, zona Piata Agroali-
mentara, angajeaza ajutor de bucatar. 
Detalii si informatii la: 0729.007.930.

l SC Maxx Global Agency SRL anga-
jează Project manager cu experiență 
minim 5 ani. Pentru detalii apelați la 
0751.150.986.

l SC Greenapple Advertising SRL 
angajează operator maşini multiplicat, 
vorbitor de limba turcă. Pentru detalii 
apelați la 0751.150.986.

l SC Cheresta Dimbovicioara SRL, 
cu sediul în Podu Damboviței, Argeş, 
angajează: -lucrător gestionar -1 
persoană. Oferim salariu motivant. 
Telefon: 0744.422.934.

l Vinaria Danului SRL angajează un 
Ajutor Bucătar COR 941101, pentru 
punctul de lucru din Sat Sârbi, 
Comuna Tifeşti, Vrancea. Condiții: 
experiență similară de lucru minim 1 
an, limbă engleză. CV-urile se primesc 
pe adresa: office@casapanciu.ro

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
funcțiile contractuale de execuție 
vacante, pentru ocuparea unui post 
vacant de îngrijitor, nivel studii M/G, 
pe durată nedeterminată, în cadrul 
secției Gastroenterologie şi a unui post 
vacant de infirmieră, treapta profesio-
nală debutant, pe durată nedetermi-
nată, în cadrul sectiei ORL. Condiţii 
specifice de participare: -Pentru postul 
vacant de îngrijitor, nivel studii M/G: 
-Şcoală generală/studii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-Condiții de vechime -fără; -Pentru 
postul vacant de infirmieră, treapta 
profesională debutant, nivel studii 
M/G: -Şcoală generală/studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Condiții de vechime –fără. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, în data 
de 08.04.2020, ora 09.00 -proba scrisă 
şi proba interviu în termen de 4 zile 
lucrătoare de la suştinerea probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina –Serv.RUNO, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 26.03.2020, 
ora 16.00 şi trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.6 din HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 

pot obține la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina –Serviciul 
RUNO sau la numărul de telefon 
0349.802.550.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, orga-
nizează concurs, în data de 07.04.2020, 
de recrutare pentru funcțiile contrac-
tuale de executie vacante, pentru 
ocuparea a două posturi vacante de 
registrator medical debutant, cu nivel 
de studii medii şi a unui post vacant 
de registrator medical principal, nivel 
de studii medii, pe durată nedetermi-
nată la Serviciul de Evaluare şi Statis-
tică medicală şi DRG la Spitalulul 
Județean de Urgență Slatina. Pentru 
posturile vacante de registrator 
medical debutant, nivel studii medii: 
-studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -cursuri de 
operare calculator. Pentru postul 
vacant de registrator medical prin-
cipal, nivel studii medii: -studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de baca-
laureat; -examen pentru obținerea 
gradului de principal; -4 ani vechime 
în specialitate; -cursuri de operare 
calculator. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, în data de 07.04.2020, ora 
09.00 -proba scrisă şi proba interviu în 
termen de 4 zile lucrătoare de la proba 
scrisă. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNO, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 26.03.2020 
şi trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afişată la sediul unităţii şi 
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obtine 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţa Slatina -Serv.RUNO sau la 
nr.de telefon 0349.802.550.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
județul Galați, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii 
contractuale vacante, conform preve-
derilor Hotărârii Guvernului 286/2011 
(actualizată). I.Şofer -1 post. Condiţii 
de participare: -studii medii/generale; 
-permis de conducere categoria B 
(constitue avantaj categoria D şi 
posesor cartela Tahograf); -minimum 
5 ani vechime în profesie. Proba scrisă 
în data de 07.04.2020, ora 09.00 şi 
interviu în data de 09.04.2020, ora 
10.00, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copi-
lului Galați. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, adică până 
la data de 27.03.2020, ora 14.00, la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Galați. 
Relaţii suplimentare la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Galaţi, din str.
Brăilei, nr.138B. Persoană de contact: 
M u n t e a n u  I o n i c a ,  t e l e f o n 
0236.311.086, 0372.848.112.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.Ştefan 
cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-asistent medical principal licențiat 
-Dispensar TBC Negreşti -1 post; 
-asistent medical principal -Secția 
Medicină Internă -1 post; -asistent 
medical -Laborator Radiologie şi 
Imagistică Medicală -2 posturi; -asis-
tent medical debutant -Secția Cardio-
logie -2 posturi; -asistent medical 
debutant -Ambulatoriu Integrat 
-Cabinet Cardiologie -1 post; -asistent 
medical debutant -Ambulatoriu Inte-
grat -Cabinet Endocrinologie -1 post; 
-asistent medical debutant -Comparti-
ment Oncologie -1 post; -asistent 
medical debutant -Secția Chirurgie şi 
Ortopedie Pediatrică -1 post; -asistent 
medical debutant -Secția ORL -1 post. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de HG 
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se 
va  desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 06.04.2020, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 13.04.2020, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
urmatoarele condiţii :  I.Asistent 
medical debutant: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau -diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, conform HG nr.797/1997; 
-asigurare de răspundere civilă profe-
sionala a personalului medical -vala-
b i l ă ;  - c e r t i f i c a t  m e m b r u 
OAMGMAMR; -aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei valabil 
2020; -fără vechime în specialitate. 
II.Asistent medical: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau -diplomă de studii postli-
ceale  prin echivalare, conform HG 
nr.797/1997; -asigurare de răspundere 
civilă profesională a personalului 
medical –valabilă; -certificat membru 
OAMGMAMR; -aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei valabil 
2020; -6 luni vechime în specialitate. 
III .Asistent medical  principal : 
-diplomă de şcoală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau -diplomă de studii 
postliceale prin echivalarea conform 
HG nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sani-
tare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare: 
-certificat de grad principal; -5 ani 
vechime ca asistent medical; -asigu-
rare de răspundere civilă -valabilă; 
-certificat membru OAMGMAMR; 
-aviz anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei valabil 2020. IV.Asistent 
medical principal licenţiat: -diplomă 
de licenţă; -certificat de grad principal; 
-5 ani vechime ca asistent medical; 
-asigurare de răspundere civilă –vala-
bilă; -certificat membru OAMG-
M A M R ;  - a v i z  a n u a l  p e n t r u 
autorizarea exercitării profesiei valabil 
2020. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de contact: 

economist Ciobanu Florina -telefon 
0235.312.120, interior 138.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul 
în Făget, str.Spitalului, nr.4, județul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractual vacante 
de îngrijitor, la Secția Pediatrie, din 
cadrul Spitalului Orăşenesc Făget: 
-îngrijitor -1 post la Secția Pediatrie a 
Spitalului Orăşenesc Făget. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.04.2020, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 06.04.2020, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 
06.04.2020, ora 13.00. Concursul se va 
d e s f ă ş u r a  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011 şi va avea loc la 
Blocul Administrativ al Spitalului 
Orăşenesc Făget. Condițiile specifice 
pentru participarea la concurs: -studii 
-diplomă de absolvire a şcolii generale; 
-vechimea în specialitate nu este nece-
sară. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale: -înde-
plinesc condițiile de studii; -nu au fost 
condamnați definitiv pentru săvârşirea 
unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul; 
-au o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de: 
27.03.2020, ora 15.00, la sediul Spita-
lului Orăşenesc Făget, str.Spitalului, 
nr.4. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, persoană 
de contact: Ursulescu Danuta, telefon 
0256.320.860,  inter ior  19 ,  fax 
0256.320.039.

l Spitalul Municipal Caracal, cu 
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36, 
județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nedeter-
minată, conform HG nr.286/2011, a 
următorului post contractual vacant: 
-Asistent medicină generală debutant 
-1 post. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -studii postliceale 
-medicină generală; -membru al 
OAMGMAMR; -fără condiție de 
vechime în specialitate. Înscrieri în 
perioada: 16.03.2020-27.03.2020, 
zilnic, între orele 07.30-09.00 şi 13.00-
14.30, la sediul unității; Proba scrisă: 
07.04.2020, ora 10.00; Proba interviu: 
10.04.2020, ora 10.00. Informații 
suplimentare: la sediul unității, la 
telefon 0249.512.880, int.190, pe: 
www.smcaracal.webs.com.

l Academia Română - Filiala Iaşi cu 
sediul în Iaşi, bld. Carol I, nr. 8, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui 

post contractual vacant conform HG 
286/23.03.2011 (actualizată), de 
inspector de specialitate gradul I(S), 
din cadrul Biroului Resurse Umane, 
Salarizare, pe durată nedeterminată. 
Concursul va consta în două probe: 
proba scrisă în data de 06.04.2020, ora 
10 .00 ,  ş i  interv iu l  în  data  de 
09.04.2020, ora 10.00. Condiţii gene-
rale de înscriere la concurs: - studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în unul dintre domeniile  ştiințe econo-
mice, ştiințe juridice şi psihologie. - 
vechime: minim 4 ani de ocupare a 
unui post în condițiile deținerii unei 
diplome de studii superioare de speci-
alitate, în domeniul resurselor umane, 
salarizare, de preferință în cadrul unei 
instituții publice. Termenul de depu-
nere a dosarelor este 27.03.2020, ora 
14.00. Relaţii suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse Umane, 
Salarizare şi la sediul Filialei.

l Primăria comunei Bogaţi, judeţul 
Argeş  organizează  în  data  de 
07.04.2020 ora 10.00 - proba scrisă, 
concurs în vederea ocupării funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de 
referent IA în cadrul serviciului  
contabilitate, impozite şi taxe locale. 
Data şi ora interviului se vor afişa 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Condiţiile de participare la concurs 
sunt următoarele: Condiţii generale 
prevăzute de art. 3 al Regulamentului 
cadru aprobat prin HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
minimum 7 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune până la data de 
26.03.2020 la sediul Primăriei comunei 
Bogaţi, din comuna Bogați, sat Bogați, 
judeţul Argeş. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului şi de participare la 
concurs, precum şi bibliografia sunt 
afişate la sediul Primăriei Bogaţi, 
anexa la anunţ. Relaţii suplimentare 
se obţin la sediul Primăriei Bogaţi, 
telefon: 0248655003.

l Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
-ISCTR, cu sediul în Bucureşti, Bd.
Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, organi-
z e a z ă  c o n c u r s ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011 -actualizată, pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante de conducere: 
-Director grad II –Direcția Juridică. 
Condițiile de participare: -pregătire de 
bază: studii superioare de lungă 
durată/studii universitare de licență, 
specializarea drept, absolvite cu 
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diplomă de licență, ca urmare a absol-
virii unei instituții acreditate de învă-
țământ  super ior ;  -vech ime  în 
specialitatea studiilor: minim 10 ani; 
-cunoștințe operare calculator: MS 
Office, Word, Excel, e-mail, internet –
nivel bine. -Șef serviciu grad II 
-Direcția Juridică -Serviciul Conten-
cios Administrativ. Condițiile de parti-
cipare: -pregătire de bază: studii 
superioare de lungă durată/studii 
universitare de licență, specializarea 
drept, absolvite cu diplomă de licență, 
ca urmare a absolvirii unei instituții 
acreditate de învățământ superior; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 5 ani; -cunoștințe operare 
calculator: MS Office, Word, Excel, 
e-mail, internet -nivel bine. -Șef 
serviciu grad II -Serviciul Gestiune 
Personal, Pregătire Profesională și 
Securitate în Muncă. Condițiile de 
participare: -pregătire de bază: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență, ca urmare a absolvirii unei 
instituții acreditate de învățământ 
superior -juridice/economice; -certi-
f icat  manager  resurse  umane; 
-vechime în specialitatea resurselor 
umane minim 7 ani; -cunoștințe 
operare calculator: MS Office, Word, 
Excel, e-mail, internet -nivel bine. -Șef 
birou grad II -Serviciul Logistică și 
Administrativ -Biroul Administrativ și 
Derulare Contracte. Condițiile de 
participare: -pregătire de bază: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență, ca urmare a absolvirii unei 
instituții acreditate de învățământ 
superior economic, juridic sau tehnic; 
-vechime în specialitate minim 5 ani; 
-cunoștințe operare calculator: MS 
Office, Word, Excel, e-mail, internet 
-nivel bine. Concursul va consta într-o 
probă scrisă, în data de 06.04.2020, ora 
10.00 și un interviu, în data de 
10.04.2020, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
până la data de 27.03.2020, ora 13.30, 
la sediul Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul 
Rutier -ISCTR, secretariatul comisiei 
de concurs -Serviciul  Gestiune 
Personal, Pregatire Profesională și 
Securitate în Muncă -Compartimentul 
Gestiune Personal –tel.0725.597.680 
-0725.597.679. Informaţii referitoare 
la condiții specifice, documente nece-
sare și bibliografie se pot consulta pe 
pagina de web: www.isctr-mt.ro și la 
sediul Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu 
sediul în București, B-dul Ion Miha-
lache, nr.37-39, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale: -3 (trei) posturi 
asistent  medical  bloc operator 
chirurgie generala,  nivel studii PL, 
vechime în specialitate minim 6 luni 
-perioadă nedeterminată; -1(un) post 
asistent medical principal bloc 
operator chirurgie generală, nivel 
studii PL, vechime în specialitate 
minim 5 ani -perioada nedeterminată; 
-1(un) post asistent medical principal, 
compartiment Gastroenterologie, nivel 
studii PL, vechime în specialitate 
minim 5 ani -perioada nedeterminată; 
-1(un) post brancardier BO chirurgie 

-perioadă nedeterminată. Acte nece-
sare în vederea participării la concurs: 
-cererea de înscriere la concurs; -copia 
actului de identitate; -copia certifica-
tului de naștere, de căsătorie; -copie 
acte studii și alte acte care atestă efec-
tuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă și după caz în 
specialitate; -cazierul judiciar; -certifi-
cate de integritate comportamentală; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; 
-Curriculum Vitae. Conditii de partici-
pare la concurs: -are cetățenie română, 
cetățenie a altor state member ale 
Uniunii Europene sau a statelor apar-
ținând Spațiului European și domici-
liul în România; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are vârsta 
limită reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exer-
citiu; -are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unități sanitare abili-
tate; -îndeplinește condițiile de studii 
și, după caz, de vechime sau de 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu execepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. Condiții 
pentru ocuparea posturilor vacante și 
temporar vacante, conform Ordinului 
MS nr.1470/2011; 1.pentru asistent 
medical: -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echi-
valare,  conform HG 797/1997; 
-concurs pentru ocuparea postului; 2.
pentru brancardier: -diplomă absolvire 
școală generală; -certificat absolvire 
curs brancardier; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se va 
desfășura la sediul unităţii conform 
calendarului următor: -06 aprilie 2020, 
ora 11.00 -proba scrisă; -08 aprilie 
2020, ora 11.00 –interviu. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la concurs 
-27 martie 2020, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: compartiment RUNOS, 
tel.0212.223.559.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren intravilan 640 m, 
Hălchiu, 22000 EURO. 0767/449936.

CITAŢII
l Numita Szabo Ilona solicită consta-
tarea dobândirii dreptului de proprie-
tate în temeiul uzucapiunii asupra 
i m o b i l u l u i  î n s c r i s  î n 
C.F.25462-Catalina nr.top 3/1 și C.F. 
nr.24990-Catalina, nr.top.3/2 și 4, casă 
și grădină în suprafață totală de 3080 
mp, proprietari i  tabulari  f i ind 
CZIFRA MIKLOS senior, CZIFRA 
MIKLOS junior, SERA MARIA, 
CZIFRA ISTVAN ș i  CZIFRA 

JANOS. Toți cei interesați pot face 
opoziție în termen de 1 lună (30 de 
zile) de la data prezentei, în Dosarul 
nr.2659/322/2019 al Judecătoriei Târgu 
Secuiesc.

l Pârâții Onofrei Constantin, Ishi-
kawa Manuela Simona, Petenchea 
Mona, Petenchea Ioana, Plugaru Paul, 
Plugaru Petru, Cuciureanu Doru, 
Petenchi  Paul ,  Petenchi  Ioana 
Daniela, Prisecaru Mariana Dorina, 
Petenchea Manuela Simona, Cuciu-
reanu Florin sunt citați la Tribunalul 
Botoșani la termen din 01.04.2020, ora 
8.30, în dosar nr.10889/193/2008*, 
recurs cu recurenta Albota Livia.

l Schlanger Iosif, Uram Greta, Pal 
Magda, Ferenczi Anna, soția lui 
Gonczi Lajos, Fulop Andras, sunt 
citați pe data de 05.05.2020, la Judecă-
toria Turda, în dosar nr.3411/328/2019, 
în calitate de pârâți.

l Numitul Raicu Marian, în calitate 
de pârât, este chemat la Judecătoria 
Alexandria, cu sediul în str. Indepen-
denței nr. 22, județul Teleorman, în 
dosarul nr. 2758/740/2019, cu termen 
de judecată în 09.04.2020, ora 09.00, în 
proces de divorț cu reclamanta Raicu 
Liliana.

l Se citează numitul Czenghea Janos 
pentru ziua de 27.03.2020 la Tribu-
nalul Brașov, sala T1, ora 12,00, în 
calitate de intimat în Contestația în 
anulare formulată de Forsea Vasile, în 
Dosar nr. 66/62/2020.

DIVERSE
l Cabinet Individual de Insolventa 
Petcu Viorica, cu sediul in Ploiesti, str. 
Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap.2, jud. 
PH, tel: 0244513366/0744330820, in 
calitate de lichidator judiciar al debi-
torului FEBS BEAUTY SRL-D, 
conform Incheierii  din data de 
03.03.2020 pronuntata de Tribunalul 
Prahova, sectia a II-a Civila, de 
Contencios Administrativ si Fiscal, in 
dosarul nr. 1440/105/2020, in temeiul 
art.71 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei 
si de insolventa anunta deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei 
impotriva debitoarei Febs Beauty 
SRL-D, avand cod de identificare 
fiscala 36438126, numar de ordine in 
registrul comertului J29/1491/2016 si 
sediul social in Ploiesti, bd. Bucuresti, 
nr. 11, camera 1, bl. 8B, sc. A, ap. 13, 
jud. Prahova. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererilor de admitere a 
creantelor asupra averii debitoarei este 
16.04.2020. Termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
publicarea in BPI a tabelului preli-
minar al creantelor este 27.04.2020. 
Termenul limita pentru definitivarea 
tabelului creantelor  este 21.05.2020. 
Se notifica faptul ca prima Adunare a 
creditorilor va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. 
Splaiului, nr.26, bl. 34R2, ap.2, jud.
Prahova in data de 04.05.2020.

l Anunț Public. SC Lidl Romania 
SCS anunță publicul interesat asupra 

depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: 
”Construire centru comercial, amena-
jare parcare, amplasare mijloace 
publicitare, amenajare acces auto si 
pietonale, realizare împrejmuire și 
organizare de șantier”, propus a fi 
amplasat in Focsani, str. Bârsei, nr. 15, 
jud. Vrancea. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Vrancea, str. Dinicu 
Golescu nr.2, in zilele de luni-joi , intre 
orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri 
intre orele 8,00-14,00 si la sediul SC 
DIVORI PREST SRL din municipiul 
Focsani, str. Horia, Cloșca și Crișan 
nr.4, județul Vrancea în zilele de 
luni-vineri între orele 8:00-16:00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M. Vrancea.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Comuna 
Moldoviţa, nr.421, județul Suceava, 
t e l e f o n / f a x  0 2 3 0 . 3 3 6 . 1 9 0 , 
0230.336.115, e-mail: primaria.moldo-
vita@yahoo.com, cod fiscal 4326671. 
Acordă finanţări nerambursabile în 
anul 2020 din bugetul propriu pentru 
activităţi nonprofit de interes general, 
conform Programului aprobat în baza 
Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare, 
pentru următoarele domenii: -Sport: 
20.000Lei; -Culte religioase: 60.000Lei; 
- C u l t u r ă :  3 0 . 0 0 0 L e i ;  - S o c i a l : 
20.000Lei. Solicitanţi: persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop patri-
monial -asociaţii ori fundaţii consti-
t u i t e  c o n f o r m  l e g i i .  S c o p u l 
programului este realizarea unor 
obiective de interes public local. Crite-
riul de acordare a finanţării este punc-
tajul total al proiectului, prevăzut în 
Programul aprobat pentru anul 2020. 
Proiectul câștigător este cel cu punc-
tajul cel mai mare. Documentaţia de 
solicitare a finanţării nerambursabile, 
se poate procura de la sediul Primăriei 
C o m u n e i  M o l d o v i ţ a ,  t e l e f o n 
0230.336.190 și de pe site-ul instituției: 
www.primariamoldovita.ro, în care 
este publicat Programul propriu de 
finanţare pentru anul 2020, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local 
Moldoviţa nr.9/06.03.2020. Data limită 
până la care solicitanţii vor putea 
depune documentaţia privind propu-
nerile de proiecte prevăzută în 
Programul aprobat, la Registratura 
Primăriei Comunei Moldovița, județul 
Suceava, este 16.04.2020, ora 16.00. 
Programul anual a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a VI-a, nr.47/12.03.2020. Suma totală a 
finanțărilor nerambursabile în anul 
2020 este de 130.000Lei. Perioada de 
selecție și evaluare: 21.04.2020-
22.04.2020.

l Truti Ramona Nicoleta anunță 
publicul interest asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire 
anexa, terasă și împrejmuire”, propus 

a fi amplasat în com.Giroc, str. Sălaj, 
CF nr. 401744, jud.Timiș. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Timiș, Bd.Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, Timișoara, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.30 și 
vineri, între orele 08.00-14.00. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Timiș.

l Truti Iluta anunță publicul interest 
asupra depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire anexe și împrejmuire”, 
propus a fi amplasat în com.Giroc, str.
Sălaj, CF nr.401743, jud. Timiș. Infor-
mațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Timiș, Bd.Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.00-
16.30 și vineri, între orele 08.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Timiș.

l Societatea Comerciala Lifetime 
Glazing Solutions Grup S.R.L., cu 
sediul social si punct de lucru in Bucu-
resti- Sector 4, Jud. Bucuresti, Str. 
Soseaua Oltenitei, Nr. 241-251, Cod 
Unic de Inregistrare 15601874, nr. de 
ordine în  Registrul Comerţului Bucu-
r e ș t i  J 4 0 / 9 8 9 0 / 2 0 0 3 ,  t e l e f o n : 
0740.515.935 e-mail: lgs.grup@gmail.
com, shervin.rahmatian@gmail.com, 
titel.iordache@gmail.com, reprezen-
tată prin domnul Shervin Rahmatian, 
în calitate de Administrator,  solicită 
obținerea Autorizaţiei de Mediu 
pentru activitățile: Prelucrarea si faso-
narea sticlei plate –cod CAEN: 2312; 
Transporturi rutiere de marfuri -cod 
CAEN: 4941; Comert cu ridicata al 
deseurilor si resturilor -cod CAEN: 
4677, conform Certificat Constatator, 
desfasurate in Bucuresti, Sos. Olte-
nitei, Nr. 241-251, Sector 4. Informatii 
se pot solicita la sediul Agentiei Pentru 
Protectia Mediului București din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii -in spatele benzi-
nariei 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 RNP Romsilva -Administrația 
Parcului Național Domogled -Valea 
Cernei RA anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
„TRECERE ÎN LES A LEA 20KV 
HERCULANE RACORD BARAJ 
LAC PRISACA”, propus a fi amplasat 
în județul Caraș Severin, orașul Băile  
Herculane. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului  Caraș-Severin, Reșița, str.
Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.30 și vineri, între 
orele 08.00-14.00 și la sediul RNP 
Romsilva -Administrația Parcului 
Național Domogled -Valea Cernei RA, 
în zilele de luni-joi, între orele 08.00-
16.30 și vineri, între orele 08.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru 
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Protecția Mediului Caraș-Severin, 
Reșița, str.Petru Maior, nr.73.

l Vă înștiințăm, că la data de 23 
martie 2020, se publică documentele 
tehnice cadastrale întocmite în cadrul 
proiectului „Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară 2015-
2023” (PNCCF) în conformitate cu 
prevederile art.11 alin.(2) litera j) din 
Legea cadastului și publicității imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Imobilele identificate în aceasta etapă 
sunt cuprinse în sectorul cadastral 
nr.29 al UAT Satu Mare. Afișarea 
documentelor tehnice cadastrale se va 
realiza pe o perioadă de 60 de zile la 
sediul Primăriei Comunei Satu Mare, 
nr.540,  sat  Satu Mare,  județul 
Harghita, începând la data de 23 
martie 2020. Cererile de rectificare 
formulate în legătură cu documen-
tația afișată pot fi depuse la Comparti-
mentul Agricol din cadrul Primăriei 
Comunei Satu Mare în zilele lucră-
toare pe perioada afișării și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

SOMAŢII
l Somaţie în dosarul civil cu nr. 
203/210/2020 al Judecătoriei Chișineu 
Criș, având ca obiect uzucapiune, 
reclamanţii Săbău loan și Săbău 
Rozalia au solicitat ca instanţa să 
constate că reclamanţii sunt proprie-
tari prin efectul uzucapiunii asupra 
terenului arabil extravilan, înscris în 
TP 55342/1995, tarla 59, parcela 
313/2, respectiv în CF 302616 Olari, 
nr.Cad.302616, suprafața 1.84ha. Toţi 
cei interesaţi în cauză pot formula 
opoziţii la prezenta somaţie, în termen 
de 30 de zile de Ia publicare și 
respectiv afișarea somaţiei, în dosar cu 
numărul de mai sus al Judecătoriei 
Chișineu Criș. Emis în baza rezoluţiei 
din data de 24.02.2020, conform 
art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. 
Termen de afișare pe o durată de 30 de 
zi le .  Președinte Chiș  Cosmina 
Claudia. Grefier Mate Maria.

l Dosar nr.694/305/2020. Somație. 
Prin prezenta somație se aduce la 
cunoștință celor interesați faptul că 
petenții Mathe Andrei, domiciliat în 
județul Brașov, str.Alba, nr.21, județul 
Brașov și Mathe Juliana domiciliată 
în municipiul Brașov, str.Leonard 
Mociulschi, nr.36, bl.C7, sc.A, ap.8, 
județul Brașov, solicită dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune, conform prevederilor art.28 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, asupra 
imobilelor înscrise în CF nr.23963 
Vârghiș, nr.top.552, în suprafață de 
137 mp, CF nr. 23958 Vârghiș, nr.
top.553, în suprafață de 439 mp, CF 
nr.23962 Vârghiș, nr.top 554, în supra-
față de 183 mp, CF nr. 23964 Vârghiș, 
nr.top.555, în suprafață de 162 mp, 
CF nr.23961 Vârghiș, nr.top.556, în 
suprafață de 158 mp, CF nr.23960 
Vârghiș, nr.top 563, în suporafață de 
417 mp, având ca proprietari tabulari 
pe defuncții Andorko Marcella, 
născută Mathe, Mathe Julianna, 
Mathe Ferencz, Mathe Denes, Mathe 
Andras, Toth Zsuzsanna, născută 

Mathe, Erdo Rebeka, născută Mathe, 
în CF nr.23956 Vârghiș, nr. top. 562, în 
suprafață de 212 mp, CF nr.23954, 
nr.top.564, în suprafață de 670 mp și 
CF nr.23295 Vârghiș, în suprafață de 
1811 mp, având ca proprietari tabu-
lari pe defuncții  Mate Gyorgy, 
Andorko  Marcella, născută Mathe, 
Mathe Julianna, Mathe Ferencz, 
Mathe Denes, Mathe Andras, Toth 
Zsuzsanna, născută Mathe, Erdo 
Rebeka, născută Mathe, în CF 
nr.23959 Vârghiș, nr.top.557, în supra-
față de 335 mp, având ca proprietar 
tabular pe defuncta Gyongyosi Ibolya. 
Toți cei interesați pot face opoziție la 
Judecătoria Sf.Gheorghe, str.Kriza 
Janos nr.2, jud.Covasna, cu precizarea 
că în caz contrar, în termen de 1 lună 
de la emiterea celei din urmă publi-
cații se va trece la judecarea cererii

ATRIBUIRI
l 1. Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscal, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
U.A.T. Comuna Probota, comuna 
Probota, județul Iași, CUI 4540364, 
telefon 0232/297572, email: primaria-
probota@yahoo.com;    2. Data  publi-
cări i  anunțului  de  l ic i taț ie  în 
Monitorul Oficial Partea a VI-a: 
10.02.2020. 3. Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câștigă-
toare: -cel mai mare nivel al chiriei. 
-Capacitatea economico-financiară a 
ofertanților; -Protecția mediului 
înconjurător; -Condiții specifice 
impuse de natura bunului închiriat. 4. 
Numărul ofertelor primite și a celor 
declarate valabile: câte două oferte 
primite pentru fiecare lot în parte și 
două declarate valabile. 5. Denumirea/ 
numele și sediul/ adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câștigă-
toare: Lot nr.1 -Șaramet Andreea- 
Letiția, sat Probota, comuna Probota, 
județul Iași; Lot nr.2 -Leonte Mihaela- 
Alina, sat Perieni, comuna Probota, 
județul Iași; Lot nr.3 -Jigăranu Florin- 
Andrei, sat Probota, comuna Probota, 
județul Iași; Lot nr.4 -Bobulescu 
Dumitru- Gheorghe, sat Probota,co-
muna Probota, județul Iași; Lot nr.5 
-Plumbu Carmen- Elena, sat Probota, 
comuna Probota, județul Iași; Lot nr.6 
-Plumbu Virgil, sat Probota, comuna 
Probota,  județul  Iași ;  Lot nr.7 
-Ciobanu Romeu- sat Perieni, comuna 
Probota, județul Iași; Lot nr.8 -Beji-
naru Valentin, sat Bălteni, comuna 
Probota, județul Iași; Lot nr.9 -Ștacu 
Iulian Ciprian, sat Probota, comuna 
Probota, județul Iași, 6. Durata 
fiecărui contract: 49 ani; 7. Nivelul 
chiriei: -Lotul 1– 110 lei/an; -Lotul 2– 
110 lei/an; -Lotul 3– 110 lei /an; -Lotul 
4– 110 lei/an, -Lotul 5– 110 lei/an; 
-Lotul 6– 110 lei/an; -Lotul 7– 110 lei/
an; -Lotul 8– 116 lei /an; -Lotul 9– 110 
le/an. 8. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute  și termenele 
pentru soluționarea litigiilor apărute 
și termenele de sesizarea instanței: 
Tribunalul Iași cu sediul în mun. Iași, 
str.  Elena Doamna nr.  1A, tel : 
0232.260.600; fax: 0232.219.660, 

e-mail: tr-iasi-pgref@just.ro. 9.  Data 
informării ofertanților despre decizia 
de stabilire a ofertei câștigătoare: 
11.03.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Obștea Moliviș reprezentată de 
domnul Răducă Ion anunță că 
Adunarea Generală Ordinară din data 
de 29.03.2020 nu va avea loc datorita 
faptului că la această data sunt inter-
zise adunările cu peste 100 de 
persoane. Dacă apar modificări până 
în data de 29.03.2020 vă vor fi comu-
nicate în timp util.

l Convocator. Administratorul unic si 
Director General al Societatii TRAN-
SCOM SA cu sediul in Bucuresti, str. 
Buzesti, nr. 44, sector 1, inmatriculata 
la ORC Municipiul Bucuresti, cu nr. 
J40/846/1991, CUI R01574478, in 
temeiul prevederilor Legii 31/1990 cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
ale Legii 24/2017 si Actului Consti-
tutiv, convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor pentru data 
de 15 aprilie 2020, ora 12,00 la sediul 
societatii. La adunarea generala sunt 
indreptatiti sa participe si isi pot exer-
cita dreptul de vot actionarii inregis-
trati  in Registrul  Actionari lor 
societat i i  la  data de referinta 
31.03.2020. Ordinea de zi este: 1. 
Raportul Administratorului unic 
pentru activitatea anului 2019; 2. 
Prezentarea situatiilor financiare pe 
anul 2019, a contului de profit si pier-
dere; 3. Aprobarea repartizarii profi-
tului net realizat in anul 2019. 
Administratorul unic propune ca 
profitul net sa fie repartizat pentru 
acoperirea pierderilor din perioada 
anterioara. 4. Raportul Comisiei de 
cenzori pentru activitatea anului 2019 
5. Raportul auditorului financiar; 6. 
Aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2020 si propuneri de 
investitii; 7. Aprobarea descarcarii de 
gestiune a Administratorului unic 
pentru activitatea desfasurata in exer-
citiul financiar 2019. 8.Prezentarea 
declaratiei privind guvernanta corpo-
rativa; 9. Alegerea comisiei de cenzori 
si a membrilor supleanti. 10. In 
conformitate cu art. 86 din Legea nr. 
24/2017 aprobarea datei de 06.05.2020 
ca data de inregistrare (ex. data 
05.05.2020) pentru identificarea actio-
narilor asupra carora se rasfrang 
efectele hotararii adunarii generale.

LICITAŢII
l Primaria orasului Cernavoda, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanta, telefon/
fax  0241487121 ,  0241239578 , 
primaria@cernavoda.ro, organizează 
licitaţie publică  în data de 07.04.2020, 
ora 10,00, pentru  închirierea tere-
n u l u i ,  c o n f o r m   H C L  n r. 
278/28.11.2019  dupa cum urmeaza: 
1.Teren situat în Str. I.D. Chirescu, 
F.N., Lot B,  în suprafaţă de 558 mp,  
având destinația conform H.C.L. 
nr.278/28.11.2019 , cu obiect de activi-
tate prestări servicii de mică industrie 
și sedii administrative și preţul de 
pornire de 1,86 lei/ mp/ luna, conform 
Anexei la HCL nr.35/28.02.2019. 

Caietul de sarcini se ridică de la sediul 
Primăriei Cernavodă, Compartiment  
Cadastru, contra cost (10 lei), înce-
pând cu data de 16.03.2020 până la 
data de 02.04.2020, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare la numărul de telefon 
0241 / 487121 - persoana de contact - 
Cioară Mirela

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - dul 
Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi, 
înregistrată în Registrului Comerţului 
sub nr. J25/173/1996, având cod fiscal 
nr. 8347596, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 5772/101/2013 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de asociat coordo-
nator Popescu Emil, cu sediul în loca-
litatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, 
nr.7A, judeţul Mehedinţi in dosarul nr. 
5772/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului 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 Regulamen-
tului de vanzare aprobat de Adunarea 
creditorilor din data de 20.02.2020, a 
bunului imobil proprietate imobiliară 
de tip rezidenţial (casa de locuit)
compusa din casă cu regim de înăl-
ţime 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 și 2 grupuri sanitare, și 
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. cadastral 1272, Nr. 
CF vechi 9476. Creditori bugetari 
prioritari : Statul Roman prin Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala – 
AJFP Mehedinti cu sediul in Dr.Tr.
Severin str. Piat Radu Negru, nr. 1, 
jud. Mehedinti , conform Deciziei 
penale nr. 751/17.05.2018 pronuntata 
in dosarul nr. 7078/101/2015 de Curtea 
de Apel Craiova. Creditori garantati: 
Serraghis 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 ), cres-
când 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 pași 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 d in  data  de 
27.06.2014, a fost in cuantum de 
1.147.500 lei, pret neafectat de TVA. 
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. 
5772/101/2013/a51. - sentinta nr. 
707/2014 din data de 10.06.2014 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului 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 recomandata 
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 obligatoriu 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 parti-
cipare 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 reprezen-
tantului 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 ofer-
tantul identificat. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 
vanzare in termen, sub sanctiunea 
prevazuta de lege. Precizăm faptul că 
bunul imobil descris mai sus se vinde 
conform dispozițiilor art. 53 din Legea 
85/2006 privind procedura insolventei 
- “Bunurile instrainate de administra-
torul judiciar sau lichidator, in exerci-
tiul atributiilor sale prevazute de 
prezenta lege, sunt dobandite libere de 
orice sarcini, precum ipoteci, garanții 
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reale mobiliare sau drepturi de retenție, 
de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu 
exceptia masurilor asiguratorii sau 
masurilor preventive specifice, insti-
tuite in cursul procesului penal”. Infor-
m a t i i  s u p l i m e n t a r e  l a  s e d i u l 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti sau la tel. 0252.354.399, 
0742.592.183, email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL, repre-
zentat prin practician coordonator ec. 
Emil Popescu.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Ipotești, cu sediul în str.Mihai 
Viteazu, nr.541, comuna Ipotești, 
județul Suceava, telefon: 0230.525.501, 
fax 0230.534.566, e-mail: primipo-
testi@yahoo.com, cod fiscal 4244172. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Iazul Dinului (9,9262ha), conform 
caietului de sarcini, astfel: teren cate-
goria de folosință HB (ape stătătoare: 
56.872mp), înscris in CF 39035, teren 
neproductiv (41.779mp), înscris în CF 
39035 și dig (606 mp), înscris în CF 
39063 a UAT Ipotești, domeniul public 
a Comunei Ipotești, aflat în adminis-
trarea Comunei Ipotești, conform 
OUG 57/03.07.2019 Codul Adminis-
trativ și a HCL Ipotesti nr.7 din 29 
ianuarie 2020. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: conform 
caietului de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, la sediul instituției. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Serviciul Achiziții publice din 
cadrul Comunei Ipotești, str.Mihai 
Viteazu, nr.541, județul Suceava. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 15Lei/exemplar, se achită la 
casieria Comunei Ipotești sau prin 
virament, în contul Comunei Ipotești: 
RO81TREZ 5915006XXX000176, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Suceava. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 31.03.2020, ora 
10.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 06.04.2020, ora 09.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Comuna Ipotești (Registratură), str.
Mihai Viteazu, nr.541, județul Suceava. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un singur 
exemplar original, în două plicuri sigi-
late unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 06.04.2020, ora 12.00, Sala de 
sedințe a Primăriei Ipotești, str.Mihai 
Viteazu, nr. 541, județul Suceava. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon 

și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Acțiunea în justiţie se intro-
duce la Secția de Contencios Adminis-
trativ a tribunalului în a cărui 
jurisdicţie se află sediul locatorului, 
respectiv: Tribunalul Suceava, str.
Ştefan cel Mare, nr.62, municipiul 
Suceava, județul Suceava, telefon/fax 
0 2 3 0 . 2 1 4 . 9 4 8 ,  0 2 3 0 . 5 2 3 . 2 9 0 , 
0230.522.296, e-mail: jud-suceava@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.03.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Someș-Odorhei, localitatea 
Someș-Odorhei, nr.234, județul Sălaj, 
telefon 0260.654.603, fax 0374.093.491, 
e-mail: somesodorheicj@yahoo.co.uk, 
cod fiscal 4291662. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: teren situat în Inău, 
aferent grajdului de reproducători, în 
suprafață de 225mp, aparținând dome-
niului privat al Comunei Someș-
Odorhei, conform HCL nr.9/19.02.2020 
și temeiul legal OUG 57/03.07.2019. 
Terenul în cauză se închiriază pentru a 
fi folosit în scopul parcării de utilaje 
agricole. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitațile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: se poate obține de la sediul 
Primăriei Comunei Someș-Odorhei, 
nr.234, județul Sălaj. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 10 Lei/
exemplar, se achită cash la casieria 
Primăriei Comunei Someș-Odorhei. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 02.04.2020, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 07.04.2020, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Someș-Odorhei, nr.234, județul Sălaj. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 08.04.2020, ora 11.00, Primăria 
Comunei Someș-Odorhei, nr.234, 
județul Sălaj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Sălaj, strada Tudor Vladimirescu, 
nr.12, Zalău, județul Sălaj, telefon 
0260.611.085, fax 0260.611.551, e-mail: 

trsj@just.ro, tr-salaj@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 12.03.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Someș-Odorhei, localitatea 
Someș-Odorhei, nr.234, județul Sălaj, 
telefon 0260.654.603, fax 0374.093.491, 
e-mail: somesodorheicj@yahoo.co.uk, 
cod fiscal 4291662. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: a) teren aferent Căminului 
cultural Domnin, în suprafață de 
7.000mp, aparținând domeniului public 
al Comunei Someș-Odorhei, conform 
HCL nr.9/19.02.2020 și temeiul legal 
OUG 57/03.07.2019. Terenul în cauză se 
închiriază pentru a fi folosit în scop 
agricol ;  b)teren aferent grădină 
Primăria veche Domnin, în suprafață 
de 2.300mp, aparținând domeniului 
public al Comunei Someș-Odorhei, 
conform HCL nr. 9/19.02.2020 și 
temeiul legal OUG 57/03.07.2019. 
Terenul în cauză se închiriază pentru a 
fi folosit în scop agricol. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitațile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul insti-
tuției. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: se poate obține de la 
sediul Primăriei Comunei Someș-
Odorhei, nr.234, județul Sălaj. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 
10Lei/exemplar, se achită cash la casi-
eria Primăriei Comunei Someș-Odorhei. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 02.04.2020, ora 14.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 07.04.2020, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Someș-
Odorhei, nr. 234, județul Sălaj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate 
-unul exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
08.04.2020,  ora 11.00,  Primăria 
Comunei Someș-Odorhei, nr.234, 
județul Sălaj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Sălaj, strada Tudor Vladimirescu, 
nr.12, Zalău, județul Sălaj, telefon 
0260.611.085, fax 0260.611.551, e-mail: 
trsj@just.ro; tr-salaj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 12.03.2020.

l 1.Informații generale privind auto-
r i tatea  contractantă :  Pr imăria 
Comunei Grivița, cod fiscal 3126489, 
cu sediul în comuna Grivița, județul 
Gala ț i ,  t e l .  0236 .825 .301 ,  fax 
0236.825.302,  e-mai l :  gr iv i ta@
gl.e-adm.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul vânzării, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: -teren, în 
suprafață de 2227mp, amplasat în 
intravilanul comunei Grivița, CV 32, 
P1, imobil identificat sub denumirea 
LOT2/10, proprietate privată a 
comunei Grivița; -teren intravilan în 
suprafață de 4247mp și construc-
ție-Grajd Vaci nr. 7 în suprafață 
construită de 789mp, amplasată în CV 
32, P1, imobil identificat sub denu-
mirea LOT 2/21, proprietate privată  a 
comunei Grivița; -teren intravilan în 
suprafață de 2190mp și construc-
ție-Grajd Vaci nr.2 în suprafață 
construită de 698mp, amplasată în CV 
32, P1, imobil identificat sub denu-
mirea LOT 2/7, proprietate privată  a 
comunei Grivița; -teren, în suprafață 
de 2227mp, amplasat în intravilanul 
comunei Grivița, CV 32, P1, imobil 
identificat sub denumirea LOT2/9, 
proprietate privată a comunei Grivița; 
conform H.C.L. nr. 51/11.10.2019 și 
temeiului legal O.U.G. 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Compartiment Achiziții Publice, 
persoană de contact Bezman Andre-
ea-Loredana, telefon 0236.333.449. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar: 20 Lei/ 
exemplar, ce se achită la casieria 
primăriei comunei Grivița. 3.4. Data 
limită privind solicitarea clarificărilor 
06.04.2020, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 07.04.2020, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primaria Comunei 
Grivița, sat Grivița, comuna Grivița, 
județul Galați. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfașura sedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 08.04.2020, ora 10.00, 
Primăria Comunei Grivița, județul 
Galați, Sala de ședințe, etaj 1. 6. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon și/ 
sau adresa de e-mail ațe instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Galaţi, Munici-
piul Galați, strada Brăilei, numărul 
1 5 3 ,  j u d e ț u l  G a l a ţ i ,  t e l e f o n 
0236.460.333, e-mail: tr-galati-comuni-
cari@just.ro sau trgalati@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație 
către instanțele abilitate, în vederea 
publicării 12.03.2020. 

l U.A.T. Orașul Uricani, cu sediul în 
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal 

4634647 ,  te l .  0254/511121 ,  fax . 
0254/511127, e-mail: primariauricani@
gmail.com,  anunţă organizarea în data 
de 06.04.2020 Ora 12:00 la sediul SUS 
menţionat a licitaţiei în vederea închiri-
erii: - Imobilul teren în suprafaţă de 820 
mp, situat în zona fostului Centru de  
Plasament  din Orașul Uricani, înscris în 
CF  nr. 62250, nr. cadastral/topografic  
62250,  aparţinând domeniului privat al 
Orașului Uricani, în vederea construirii 
unui atelier  de întreţinere și reparare 
autovehicule. Documentaţia de atribuire, 
caietul de sarcini precum și planurile de 
situatie cu identificarea imobilul (teren) 
care se închiriază pot fi obţinute sau 
consultate la sediul Primariei Oraului 
Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, persoana de 
contact: Savulescu Cristian  Consilier  
Juridic.  Costul documentaţiei de atri-
buire este de 50 lei. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este: 01.04.2020. 
Ofertele se depun la sediul Primăriei 
Orașului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6 
până la data de 06.04.2020 ora 10:00•  
Ofertele se depun într-un singur exem-
plar original. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data de 
06.04.2020, ora 12;00  în Sala de Şedinte 
a Primăriei Orașului Uricani din str. 1 
Mai, nr. 6. În situaţia neprezentării a cel 
putin două oferte valabile, licitaţia se 
anulează   și va fi reluată în data de 
13.04.2020, ora 1200• Actiunea în 
justiţie pentru soluţionare litigiilor 
apărute se introduce la Secţia de Conten-
cios administrativ a Tribunalului Jude-
ţean Hunedoara din localitatea Deva, str. 
1 Decembrie, nr. 35, tel. 0254/211574, 
fax. 0254/216333, e-mail: lbenta@just.ro.

PIERDERI
l Pierdut câine bichon alb, de talie 
mare, Bragadiru, Ilfov. Are microcip, e 
sterilizat și răspunde la numele Oscar. 
0728.726.203.

l Societatea Minerva Com S.R.L., 
Număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului: J05/612/1991, CUI: 55197 
și sediu social în Sat Haieu, Comuna 
Sînmartin, Nr. 48, Județ Bihor declar 
pierdut și nul certificatul constatator 
emis pentru punctul de lucru emis de 
ORC Bihor.

l Declar pierdut și nul Atestat 
manager transport marfă, seria AMMI, 
numărul 27367, pe numele Niculae 
Costin Mugurel.

l Societatea Profi Rom Food SRL, cu 
sediul în Timișoara, str.Calea Sever 
Bocu, nr. 31, județ Timiș, înmatriculată 
la ORC Timiș cu nr.J35/239/1999, cod 
fiscal RO11607939, prin prezenta, 
facem cunoscut faptul că a fost pierdut 
documentul de înregistrare sanitară 
veterinară și pentru siguranța alimen-
telor pentru unitățile de vânzare cu 
amănuntul Nr. VA CJ 05587 din 
04.04.2013 emis de Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimen-
telor Cluj eliberat punctului de lucru 
situat în Loc.Cluj-Napoca, str.21 
Decembrie 1989, nr.131, jud.Cluj. 
Pentru orice informații, vă rugăm să ne 
contactați la adresa magazinului sau la 
numărul de telefon 0737.007.962.


