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OFERTE SERVICIU
l Consola Grup Construct SRL 
a n g a j e a z ă  m u n c i t o r i  î n 
construcții pentru șantiere din 
Germania (se asigură cazare). 
Relații la telefon: 021.321.36.39/
021.327.10.50/021.327.10.51; 
e-mail luminita@consola.ro sau 
la sediul firmei din București, 
Sector 3, str.Zborului, nr.6.

l Unitatea de Asistență Medi-
co-Socială Broșteni, cu sediul în 
orașul Broșteni, str.Carmen 
Sylva, nr.3, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
vacante de infirmier -2 posturi, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
05.06.2020, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 05.06.2020, 
ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţ i i :  - s tudi i  generale ; 
-vechime: nu se solicită; -forță 
fizică, abilități de comunicare, 
stabilitate emoțională, empatie. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Unității de 
Asistență Medico-Sociale Broș-
teni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Unității de Asistență 
Med ico -Soc ia l e  Bro ș t en i , 
persoană de contact: Mandache 
Ancuța, telefon 0230.549.944, 
fax 0230.549.944, E-mail: asimi-
neimihaela@yahoo.com

l Academia Română - Filiala 
Iași cu sediul în Iași, bld. Carol 
I, nr. 8, anunță reluarea concur-
sului 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, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a nr. 255/13.03.2020. 
Concursul va consta în două 
probe: proba scrisă în data de 
05.06.2020, ora 10.00, și inter-
viul în data de 12.06.2020, ora 
10.00. Condiţii generale de 
înscriere la concurs: - studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în unul dintre 
domeniile  științe economice, 
științe juridice și psihologie.- 
vechime:  minim 4  ani  de 
ocupare a unui post în condițiile 
deținerii unei diplome de studii 
superioare de specialitate, în 

domeniul resurselor umane, 
salarizare, de preferință în 
cadrul unei instituții publice. 
Termenul de depunere a dosa-
relor este 27.05.2020, ora 14.00. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse 
Umane, Salarizare și la sediul 
Filialei.

l Anunț de participare pentru 
angajare Expert Topometrist. 
Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, Filiala Timis,cu sediul 
ales in Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, CUI: 38704372, RFO II nr. 
0918, prin reprezentant asociat 
coordonator Serban Valeriu, în 
calitate de administrator judi-
ciar al debitoarei SC Tecnogreen 
SRL, cu sediul in Dr.Tr. Severin, 
str. Eroii de la Cerna nr.5, jud. 
Mehedinti,  CIF: 15195512, 
J25/302/2016, conform Inche-
ierii de sedinta din data de 
28 .12 .2018 in  dosarul  nr. 
2726/101/2018, în temeiul dispo-
zițiilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajeaza expert topometrist 
care sa efectueze procedurile de 
analiza si verificarea actelor de 
proprietate, obtinerea documen-
telor privind prima inscrierea in 
CF a unor suprafate de teren 
retrocedate  in  baza Legi i 
18/1991, intocmirea documenta-
tiei cadastrale /topografice 
conform Legii  cadastrului  
pentru bunurile imobile din 
patrimoniul debitoarei Sc Teno-
green SRL. Lista bunurilor 
imobile: -168,27 ha teren agricol 

in judetul ARAD, localitatea 
Sicula. Administratorul judiciar 
precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea procedu-
rilor de intabulare trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor 
de analiza/verificare/intabulare 
astfel cum au fost descrise mai 
sus (inclusiv cheltuieli cu depla-
sarea, taxe, impozite și contri-
buții); -perioada de timp de 
efectuare a procedurile de 
analiza/verificare/intabulare din 
momentul desemnarii. Ofertele 
p o t  f i  t r a n s m i s e  p e  f a x 
0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro  până la 
data de 20.05.2020 orele 14:00. 
Administrator judiciar , Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala 
Timis , ec. Serban Valeriu.

l Ministerul Tineretului și Spor-
tului organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată, a urmă-
toarelor posturi de conducere 
vacante :   -Clubul  Sport iv 
”Olimpia” București– director; 
-Clubul Sportiv Municipal Crișul 
Oradea– director;  -Clubul 
Sportiv Municipal Cluj Napoca– 
director; -Clubul Sportiv Muni-
cipal Iași– director. Concursul se 
organizează la sediul Ministe-
rului Tineretului și Sportului, în 
data de 09.06.2020, ora 10.00 
-proba scrisă. Interviul se va 
susţine în termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise.  Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 

sediul Ministerului Tineretului și 
S p o r t u l u i ,  î n  p e r i o a d a 
14.05.2020– 27.05.2020, inclusiv. 
Condiţiile de participare la 
concurs sunt: •studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; •vechime în muncă nece-
s a r ă  e x e r c i t ă r i i  f u n c ţ i e i 
contractuale de conducere: 
minimum 3 ani. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la 
doamna Nela Olaru, expert: str. 

Vasile Conta nr.16, Sector 2, 
București, telefon: 021/307.64.49 
și e-mail: resurse.umane@mts.ro.

CITAŢII
l România. Tribunalul Gorj. 
Gorj, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 
34 Tg. Jiu, Secţia I Civilă, 
Camera Sala 2 Destinatar: 
Mihalcea Petru, Târgu Jiu, str. 
Ecaterina Teodoroiu, nr. 365C, bl. 
365C, sc. 2, et. 2, ap. 10, judeţul 

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața 
Independenței, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail: 
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în 
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o 
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al 
Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat în Brăila, Str. 
Prahovei, nr. 16, NCP 93998, în vederea edificării de construcții cu 
destinația de locuință.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, 
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:

- Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 02.06.2020, 
ora 10:00.

- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum 
10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt 
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format 
letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai 
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise transmise prin 
sistemul de poștă electronică/clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă 
de e-mail valabilă pentru corespondență și va avea anexată dovada 
achitării prețului caietului de sarcini.

Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită prin ordin 
de plată în contul Municipiului Brăila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața 
Independenței, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail: 
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în 
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o 
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al 
Municipiului Brăila în suprafaţă de 440,00 mp, situat în Brăila, Calea 
Galați, nr. 363A, NCP 85776, în vederea edificării unui obiectiv 
economic.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, 
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:

- Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 02.06.2020, 
ora 11:00.

- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum 
10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt 
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format 
letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai 
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise transmise prin 
sistemul de poștă electronică/clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă 
de e-mail valabilă pentru corespondență și va avea anexată dovada 
achitării prețului caietului de sarcini.

Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită prin ordin 
de plată în contul Municipiului Brăila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața 
Independenței, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail: 
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în 
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o 
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al 
Municipiului Brăila în suprafaţă de 5.775,00 mp, situat în Brăila, DN 
22B  Km 0+400, lot 2/1, NCP 91551, în vederea edificării unui obiectiv 
economic.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, 
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:

- Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 02.06.2020, 
ora 12:00.

- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum 
10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt 
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format 
letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai 
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise transmise prin 
sistemul de poștă electronică/clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă 
de e-mail valabilă pentru corespondență și va avea anexată dovada 
achitării prețului caietului de sarcini.

Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită prin ordin 
de plată în contul Municipiului Brăila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.
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Gorj. Dosarul nr. 6615/318/2018. 
Materia: Civil. Stadiul procesual 
al dosarului: Apel. Obiectul dosa-
rului: contestaţie la executare. 
Citaţie emisă la 28.04.2020. 
Stimată doamnă/ Stimate domn, 
Sunteţ i  chemat  în  această 
instanţă, camera Sala 2, Complet 
civ. a 07, în data de 27.05.2020, 
ora 09:00, în calitate de intimat 
-pârât, în proces cu Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice 
Gorj pentru Ministerul Finanţelor 
Publice -Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală -Direcţia 
Operativă de Executare Silită 
-Serviciul Executare Silită Cazuri 
Speciale Regional Craiova în cali-
tate de apelantă -pârâtă. În caz de 
neprezentare a părţilor, se va 
putea trimite un înscris, judecata 
urmând a se face în lipsă. Vă 
aducem la cunoştinţă că termenul 
d e  j u d e c a t ă  d i n  d a t a  d e 
08.04.2020 a fost preschimbat 
pentru termenul din data de 
27.05.2020. Prin publicarea cita-
ţiei pentru un termen de judecată, 
cel citat este prezumat că are în 
cunoştinţă şi termenele de jude-
cată ulterioare aceluia pentru 
care citaţia i-a fost publicată.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închi-
rieze spaţii de depozitare şi 
se rv ic i i  conexe .  Deta l i i l e 
complete pot fi găsite pe site-ul 
www.anaf.ro, sectiunea “Anun-
ţuri” - “Anunţuri de achiziţie de 
bunuri şi servicii”.

l  Anunț prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului Unitatea 
administrativ-teritorială 
Acățari, din județul Mureş 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele 15, 16, 34, 37 înce-
pând cu data de 18 mai 2020 pe 
o perioadă de 60 zile, la sediul 
Primăriei Comunei Acățari, 
conform art. 14 alin. (1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publi-
cității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ Teri-
torială Ţinteşti, judeţul Buzău, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.19, 22, 
40, 41, 52, 63 începând cu data 
de 19.05.2020, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Consiliului 
Local, situat la adresa: sat 

Ţi n t e ş t i ,  n r. 2 7 7 ,  c o m u n a 
Ţinteşti, judeţul Buzău, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
a documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Națio-
nale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l SC Rewe România SRL, cu 
sediul în comuna Ștefăneştii de 
Jos, str. Buşteni, nr.7, județul 
Ilfov, anunță public solicitarea 
de obținere a autorizației de 
mediu pentru obiectivul „Penny 
Market”, amplasat în oraşul 
Iernut, Str. Mihai Eminescu 
nr.10, județul Mureş. Eventua-
lele propuneri şi sugestii din 
partea publicului privind activi-
tatea menționată vor fi trans-
mise în scris şi sub semnătură la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Mureş, din municipiul 
Târgu-Mureş, str. Podeni nr.10, 
județul Mureş, în zilele de luni – 
joi, între orele 8.00 – 16.30 şi 
vineri între orele  8.00 – 14.00, în 
termen de cel mult 10 zile de la 
data publicării prezentului 
anunț.

l  Anunț prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Sibiu Denumire 
UAT: Mihăileni. Sectoare cadas-
trale: 13, 17, 18, 21, 40, 49, 50, 
55, 56, 61, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 
77 si 83.  Oficiul De Cadastru Și 
Publicitate Imobiliară Sibiu 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 13, 17, 
18, 21, 40, 49, 50, 55, 56, 61, 67, 
68, 69, 71, 72, 74, 77 si 83 pe o 
perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art. 14 alin. 
(1) şi (2) din Legea Cadastrului 
şi a Publicității Imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Data de început a afişării: 
18.05.2020. Data de sfârşit a 
afişării: 17.07.2020. Adresa 
locului afişării publice: Comuna 
Mihăileni, str. Principală, nr. 
165, județul Sibiu. Repere 
pentru identificarea locației: 
Primăria Comunei Mihăileni.  
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei 
Comunei Mihăileni de luni până 
joi între orele 9:00 - 15:00 şi 
vineri între orele 9.00 - 12.00, şi 
pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
l i a ră .  Informaț i i  p r iv ind 
Programul național de cadastru 

şi carte funciară 2015-2023 se 
pot obține pe site-ul ANCPI la 
adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Anunţ public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu - Garda 
Forestieră Bucureşti. Garda 
Forestieră Bucureşti anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul ”PERDELE FORES-
TIERE DE PROTECȚIE A 
DRUMULUI NAȚIONAL DN 
3, JUDEȚUL  CONSTANȚA, 
CONFORM O.U.G. 38/2014 – 
pozițiile km: 190 + 000 – 192 + 
000, 255 + 300 – 255 + 800, 253 
+ 100 – 254 + 000, 251 + 200 – 
251 + 500, 235 + 500 – 235 + 
557, 233 + 100 – 233 + 160, 222 
+ 900 – 223 + 050, 217 + 200 – 
217 + 500, 216 + 450 – 216 + 
700, 214 + 400 – 214 + 686, 213 
+ 900 – 214 + 050, 212 + 700 – 
212 + 850, 211 + 350 – 211 + 
600, 210 + 830 + 211 + 100, 210 
+ 050 – 210 + 100, 209 + 800 – 
209 + 950, 209 + 000- 209 + 350, 
208 + 600 – 208 + 800, 208 + 000 
– 208 + 033, 207 + 650 – 207 + 
850, 207 +200 – 207 + 400, 204 + 
650 – 204+900, 201 + 200 – 201 
+ 600, 201+000 – 201 + 022, 200 
+ 000 – 200 + 036, 194 + 200 – 
194 + 300, 192 + 200 – 192 + 
400, 173 + 500 – 173 + 400, 173 
+ 128 – 173 + 100, 172 + 500 – 
172 + 400, 161 + 600 – 161 + 
207, 156 + 207 – 156 + 200, 147 
+ 300 – 147 + 000, 142 + 300 – 
142 + 050;”, propus a fi amplasat 
în limitele administrative ale 
oraşului Constanța şi a comu-
nelor Ion Corvin, Valul lui 
Traian, Ciocârlia, Cobadin, 
Deleni, Adamclisi, Băneasa, 
L ipni ța ,  Os t rov,   judeţu l 
Constanța. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Constanta 
S t r.  U n i r i i  n r. 2 3 ,  m u n . 
Constanța, județul Constanța şi 
la sediul Gărzii Forestiere Bucu-
reşti str. Intrarea Binelui nr. 1 A, 
etaj 2 (cladirea HORTING), 
sector 4, Bucuresti (intrare din 
Bdul Metalurgiei, pe Drumul 
Gilaului), ȋn zilele de luni - joi 
ȋntre orele 8:30 – 16:00, vineri 
ȋntre orele 8:30 – 14:00. Obser-
vaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Constanța.

l CONPET S.A. Comunicat. 
Societatea Conpet S.A., cu 
sediul social în Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Prahova 

sub nr. J29/6/1991, cod unic de 
identificare 1350020, reprezen-
tată legal de dl. Timur - Vasile 
Chiş, Director General, având 
un capital social subscris şi 
vărsat în sumă de 28.569.842,40 
lei, informează acționarii şi 
investitorii că, începând cu data 
de 14.05.2020, ora 8:00 A.M. 
(ora României), este disponibil 
Raportul Trimestrial privind 
activitatea economico - finan-
ciară a Conpet S.A. la 31 martie 
2020 (perioada 01.01.2020 - 
31.03.2020) pe website-ul socie-
tății www.conpet.ro, la secțiunea 
Relația cu investitorii/ Rapor-
tări/ Rapoarte periodice (http://
www.conpet.ro/ relatia - cu - 
investitorii/ raportari/ rapoarte - 
periodice/), acesta putând fi 
consultat, respectiv procurat 
contra cost la sediul societății. În 
contextul prevenirii şi limitării 
răspândirii  Covid-19 reco-
mandăm ca Raportul Trimes-
t r i a l  p r i v i n d  a c t i v i t a t e a 
economico - financiară a Conpet 
S.A. la 31 martie 2020 (perioada 
01.01.2020 - 31.03.2020) să fie 
accesat/ consultat în format 
electronic. Informații suplimen-
tare pot fi obținute de la Biroul 
Guvernanţă Corporativă, tel. 
0728104169 sau email: infoin-
vestitori@conpet.ro.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Sebeş, județul Alba. Având 
în vedere suspendarea terme-
nelor de decădere stabilită prin 
Decretul nr. 125/2020 privind 
instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României şi adresa nr. 
4042/10.04.2020 a Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Alba, UAT Sebeş, județul 
Alba, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele nr. 6, 16, 17, 
18, 19, 29, 30, 31, UAT Sebeş, 
începând cu data de 18.05.2020 
până în data de 07.07.2020 
inclusiv, la sediul Primăriei 
Sebeş, conform art.14, alin. (1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului 
Sebeş şi pe site-ul Agenției Nați-
onale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l Anunţ public privind decizia 
etapei de încadrare. Oberhauser 
Invest S.R.L., cu sediul în Baia 
Mare, str. Dealul Florilor, nr. 
14B, județul Maramureş, titular 
al proiectului ”modificare la 
A.C. NR. 416/2019DIN locuințe 
colective mici P+2E în locuințe 

colective mici P+2E+ETAJ 3 
retras”, propus a fi amplasat în 
Baia Mare, str. Victoriei, nr. 83L, 
judeţul Maramureş, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Maramureş, în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul mai sus menţionat. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Maramureş, cu sediul în locali-
tatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, 
jud. Maramureş, în zilele de luni 
- joi între orele 8.00 - 16.30 şi 
vineri între orele 8.00 - 14.00 
precum şi la următoarea adresă 
de internet  http://apmmm.
anpm. ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mara-
mureş.

l Anunţ public privind decizia 
etapei de încadrare . S.C. Fitfor 
Com S.R.L., cu sediul în munici-
piul Baia Mare, str. Săsarului, nr. 
17, ap. 5, judeţul Maramureş, 
titular al proiectului Bloc de 
locuinţe, propus a fi amplasat în 
municipiul Baia Mare, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 21, județul 
Maramureş, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
Agenţ ia  pentru  Protec ţ ia 
Mediului Maramureş, în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul mai sus menţionat.  
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Maramureş, cu sediul în locali-
tatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, 
jud. Maramureş, în zilele de luni 
– joi între orele 8.00 - 16.30 şi 
vineri între orele 8.00 – 14.00 
precum şi la următoarea adresă 
de internet  http://apmmm.
anpm. ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mara-
mureş.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul societatii 
Solar S.A., cu sediul in Ploiesti, 
Str. Poligonului, nr. 2, Judetul 
Prahova, inregistrata la Oficiul 
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Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Prahova sub nr. 
J29/1101/2001,  avand CIF 
RO14344934, in temeiul dispozi-
tiilor Legii nr.31/1990, republi-
c a t a ,  c u  c o m p l e t a r i l e  s i 
modificarile ulterioare si ale 
actului constitutiv, convoaca 
Adunarea Generala Extraordi-
nara a Actionarilor societatii, 
pentru data de 16.06.2020, ora 
9.00, care se va tine la sediul 
acesteia situat in Ploiesti, Str. 
Poligonului,  nr. 2,  Judetul 
Prahova, avand urmatoarea 
ordine de zi: 1.  Aprobarea de 
principiu a divizarii partiale a 
Solar S.A., prin desprinderea 
unei parti din patrimoniul sau si 
transferul ca un intreg in patri-
moniul societatii beneficiare 
Ylioan Agro S.R.L., inregistrata 
l a  O R C  P r a h o v a  s u b  n r. 
29 /1753/2013,  avand CUI 
RO32449300, conform Proiec-
tului de divizare ce se va intocmi 
in acest sens. 2. Aprobarea intoc-
mirii proiectului de divizare si 
semnarea acestuia de catre 
administratorul societatii Solar 
S.A., domnul Andrei Aurelian, 
precum si a tuturor documen-
telor aferente, pe tot parcursul 
divizarii, inclusiv semnarea 
Protocolului de Predare-Primire 
intre societatea divizata Solar 
S.A. si societatea beneficiara 
Ylioan Agro S.R.L. 3. Apro-
barea, in conformitate cu preve-
derile art. 2433 alin. (5) si art. 
244 alin. (3) din Legea nr. 
31/1990, modificata, ca nefiind 
necesare divizarii si in conse-
cinta nu se vor intocmi:  raportul 
scris  al  administratorului, 
prevazut la art. 2432  din Legea 
n r.  3 1 / 1 9 9 0 ,  r e p u b l i c a t a ;  
raportul de examinare al proiec-
tului de divizare de catre expert, 
prevazut la art. 2433 alin.(1) din  
Legea nr. 31/1990, republicata. 4. 
Desemnarea/imputernicirea unei 
persoane pentru indeplinirea 
formalitatilor necesare pentru 
publicarea si inregistrarea Hota-
rarii Adunarii Generale Extraor-
dinare a Actionarilor la Oficiul 
Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Prahova si a 
formalitatilor necesare inregis-
trarii divizarii la ONRC. La 
adunare pot participa toti actio-
n a r i i ,  p e r s o n a l  s a u  p r i n 
mandatar, conform dispozitiilor 
statutare. In cazul in care nu se 
vor indeplini conditiile legale 
privind cvorumul si valabilitatea 
deliberarilor, Adunarea Gene-
rala Extraordinara a Actiona-
rilor societatii Solar S.A., se va 
tine in data de 17.06.2020, la 
aceeasi ora, adresa si avand 
aceeasi ordine de zi.

LICITAŢII
l Comuna Şintereag concesio-
nează prin licitaţie publică teren 
în suprafata de 28ha destinat 
păşunatului pentru speciile: 
bovine, ovine, caprine, situat în 
extravilanul localităţii Blăjenii 
de Sus, com.Şintereag, jud. 
Bistriţa-Năsăud, înscrisă în 
domeniul public al comunei 
Şintereag. Caietul de sarcini se 
ridică de la sediul Primăriei 
comunei Şintereag, contra sumei 
de 50Lei. Data limită pentru 
so l i c i ta rea  c la r i f i căr i l o r : 
27.05.2020, ora: 16.00. Data 
limită pentru depunere oferte: 
03.06.2020, ora 10.00. Data şi 
locul la care se va desfăşura 
licitația publică: 03.06.2020, ora 
12.00, sala de şedinţe a Primă-
riei comunei Şintereag. Infor-
matii suplimentare la tel. : 
0263.351.026.

l Primaria Comunei Simian. 
Nr.7908/12.05.2020. Aprobat, 
Primar Trusca Constantin. 
Anunt de atribuire a contrac-
tului de concesiune privind 
terenul de 11600 mp, T 150, P 2, 
Comuna Simian, Judetul Mehe-
dinti, in urma licitatiei publice. 
1 .  Concedentul :  Comuna 
Simian, cu sediul in comuna 
Simian, str.  DE 70, nr.64, 
judetul Mehedinti ,  tel /fax 
0252/338693, e-mail: clsimi-
anmh@gmail.com. 2.Procedura 
aplicata pentru atribuirea 
contractului de concesiune de 
bunuri proprietate publica a 
fost: licitatia publica. 3.Data 
publicarii anuntului de licitatie 
intr-un cotidian de circulatie 
nationala/ intr-unul de circu-
latie locala: 16.04.2020. 4. Crite-
r i u l  u t i l i z a t  p e n t r u 
determinarea ofertei castiga-
toare a fost cel mai mare nivel 
al redeventei. 5. Numarul ofer-
telor primite a fost de 3, toate 
fiind declarate valabile. 6.Ofer-
tantul declarat castigator este; 
Tekka Prefabricate SRL, sat 
Cracu Munte lu i ,  comuna 
Ponoarele, Nr. 35, camera 1, 
judetul Mehedinti. 7. Durata 
contractului este de 49 ani. 8.
Nivelul redeventei este de 
14.800  le i /an.  9.Instanta 
competenta in solutionarea liti-
giilor aparute este: Tribunalul 
Mehedinti -Sectia de Contencios 
Administrativ si Fiscal, situat in 
Dr.Tr. Severin, B-dul. Carol I, 
nr.14, judetul Mehedinti. 10. 
Ofertantii au fost informati 
despre decizia de stabilire a 
ofertei castigatoare in data de 
08.05.2020. 11. Data transmi-
terii anuntului de licitatie 

intr-un cotidian de circulatie 
nationala/intr-unul de circulatie 
locala: 12.05.2020

l Optim Trans SA prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică pornind de la pretul de 
301.966,50 lei fara TVA, repre-
zentand 50% din valoarea de 
evaluare, proprietatea imobi-
liara - autogara compusa din 
teren intravilan in suprafata de 
7.409 mp si constructii (C1-C5) 
situate in Gaesti, str. Vladimir 
Streinu, nr.6, jud. Dambovita. 
Persoanele  interesate  vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar in 
suma de 3.000 lei fara TVA şi 
vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în 
19.05.2020, ora 11/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl.  37B, sc. B, ap. 3, 

Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 26.05.2020, 
02.06.2020, 09.06.2020, respectiv 
in data de 16.06.2020 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l „Optim Trans SA prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică pornind de la pretul de 
1.172.824,50 lei fara TVA, repre-
zentand 50% din valoarea de 
evaluare proprietatea imobiliara 
- statie de reparatii si intreti-
nere, compusa din teren intra-
vilan in suprafata de 20.625 mp 
si constructii (C1-C24) situate in 
Gaesti, str. Stefan Mihailescu, 
nr.10, jud. Dambovita. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar in suma de 
5.000 lei fara TVA şi vor depune 
documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va 

avea loc în 19.05.2020, ora 11/30 
la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
2 6 . 0 5 . 2 0 2 0 ,  0 2 . 0 6 . 2 0 2 0 , 
09.06.2020, respectiv in data de 
16.06.2020 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l S.C. “CITADIN” S.A. IASI, 
cu sediul in Bd. T.Vladimirescu, 
nr. 32C, organizeaza procedura 
“licitatie deschisa”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului de achi-
zitie: piese de schimb pentru 
auto si utilaje. Procedura de 
achiz i t ie  se  va  desfasura 
conform prevederilor “Regula-
mentului privind organizarea si 
desfasurarea achizitiilor” al SC 
CITADIN SA Iasi. Pentru parti-
cipare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditiile cerute in 

Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri mobile la 
valoarea de piata redusa cu 50%. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
15.05.2020, ora 13/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 22.05.2020, 29.05.2020, 05.06.2020, 12.06.2020 si 19.06.2020 
aceeaşi oră, în acelaşi loc. 

nr. 
crt Denumire bun mobil Unitate Cantitate 

Valoare de piata 

redusa cu 50% 

(lei) 
1 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 1 552,5 
2 MASINA DE CUSUT JK 786E-4-514 buc 1 355,5 
3 MASINA JK-768B-DI-4-514 buc 1 710,5 
4 MASINA DE CUSUT 5 FIRE buc 2 1105 
5 MASINA JK buc 2 1190 
6 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 382,5 
7 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 1 510 
8 MASINA DE CUSUT dt 5214ext03/333/ks/dd buc 2 1530 
9 MASINI DE CUSUT Dt 802a buc 1 315,5 
10 MASINA DE CURATAT ATE DOIT DT-F100S buc 6 2799 
11 MASINA DE CUSUT dt ft 100s buc 4 1336 
12 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 509,5 
13 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 7 1785 
14 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 509,5 
15 MASINI DE CUSUT  dt 9600m/d4 buc 1 255 
16 GENERATOR ABUR 2 POSTURI A202 buc 1 747,5 
17 COMPRESOR CU SURUB - KAESER buc 1 10932 
18 REZERVOR DE AER VERTICAL 500L11 BAR CU SUPAPA buc 1 794 
19 MASINA DE SPALAT RUFE BOSCH  buc 1 423,5 
20 USCATOR DE RUFE CU CONDENSATOR BOSCH buc 1 428,5 
21 DISTRUGATOR FELLOWES99 buc 1 279,5 
22 SEIF SIGMA buc 1 31,5 
23 ASPIRATOR ASL7 buc 1 91,5 
24 MASA DE CALCAT CU MANECAR buc 2 450 
25 SIRUBA DL7200-BM1-16 LINIAR AUTOMAT buc 10 5395 
26 COMBINA FRIGORIFICA 361L A+ 200CM buc 1 120 
27 MASINA DE CUSUT 4 FIRE buc 4 1870 
28 MASINA DE TAIAT MATERIAL CURRIS 8 buc 3 667,5 
29 UTILAJ CONFECTII TEXTILE PRESA LIPIT TEROMUC buc 1 551,5 
30 IMPRIMANTA INKJET COLOR HP OFFICE JET PRO 8620 buc 1 113 
31 SET CANAPEA buc 1 642 
32 MASUTA buc 1 131,5 
33 MASUTA buc 1 49,5 
34 IMPRIMANTA HP DESKJET INK ADV 2645 ALL IN ONE buc 1 37,5 
  Total     37.599,00 
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“Documentatia de achizitie”. 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 25.05.2020 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care soli-
c i t a  i n  s c r i s  a c c e s u l  l a 
documentatie cu date de identifi-
care clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind sigu-
ranta informatii lor pentru 
evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC CITADIN SA pana la 
data de  25.05.2020, ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc 
la data de 25.05.2020, ora 12:00, 
la sediul S.C. CITADIN S.A. 
Relatii suplimentare privind 
procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot 
obtine la tel.:  0751048290, 
e-mail: achizitii_citadin@yahoo.
com

l S.C. “CITADIN” S.A. IASI, 
cu sediul in Bd. T.Vladimirescu, 
nr. 32C, organizeaza procedura 
“procedura simplificata”, cu 
oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului de 
achizitie: uleiuri auto, unsori 
consistente, ulei mineral term 53. 
Procedura de achizitie se va 
desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organi-
zarea si desfasurarea achiziti-
ilor” al SC CITADIN SA Iasi. 
Pentru participare la procedura 
de achizitie, ofertantii trebuie sa 
indeplineasca conditiile cerute in 
“Documentatia de achizitie”. 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 21.05.2020 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care soli-
c i t a  i n  s c r i s  a c c e s u l  l a 
documentatie cu date de identifi-
care clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind sigu-
ranta informatii lor pentru 
evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC CITADIN SA pana la 
data de  21.05.2020, ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc 
la data de 21.05.2020, ora 12:00, 
la sediul S.C. CITADIN S.A. 
Relatii suplimentare privind 
procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot 
obtine la tel.: 0751048290.

l S.C. “CITADIN” S.A. IASI, 
cu sediul in Bd. T.Vladimirescu, 
nr. 32C, organizeaza procedura 
“procedura simplificata”, cu 
oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului de 
achizitie: anvelope, camere de 
aer si benzi de janta. Procedura 
de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regula-
mentului privind organizarea si 
desfasurarea achizitiilor” al SC 
CITADIN SA Iasi. Pentru parti-
cipare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditi i le cerute in 
“Documentatia de achizitie”. 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 20.05.2020 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care soli-
c i t a  i n  s c r i s  a c c e s u l  l a 
documentatie cu date de identifi-
care clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind sigu-
ranta informatii lor pentru 
evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC CITADIN SA pana la 
data de  20.05.2020, ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc 
la data de 20.05.2020, ora 12:00, 
la sediul S.C. CITADIN S.A. 
Relatii suplimentare privind 
procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot 
obtine la tel.:  0751048290.

l Debitorul SC De Fringhii 
Constructii Transporturi Daniel 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar DINU, URSE 
SI ASOCIATII SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Stoc de marfa aflat in 
patrimoniul societatii debitoare, 
in valoarea de 51.218, 77 Lei 
exclusiv TVA. Pretul de pornire 
al licitatilor  reprezinta 20% din 
valoarea de piata exclusiv TVA 
aratat in Raportul de evaluare. 
Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO76 UGBI 0000 8020 
0329 3RON deschis la Garanti 
Bank SA - Ag. Ploiesti Mihai 
Viteazul pana la orele 14.00 am 
din preziua  stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a 
Regulamentelor de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru stocul de 
marfa prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 22.05.2020, 
ora 15:00, iar daca bunurile nu se 

adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 29.05.2020; 05.06.2020; 
12.06.2020; 19.06.2020, ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, nr.4, Jud. 
Prahova. Pentru relatii supli-
mentare sunati  la  telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionarea apelati tel.: 
0753.999.028,  d l .  Cris t ian 
Ciocan. Anuntul poate fi vizua-
lizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Kaproni SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Si 
Asoc iat i i  SPRL,  scoate  la 
vanzare: 1.Imobil ”teren intra-
vilan„, in suprafata de 3.189mp. 
situat in Com. Valea Caluga-
reasca, Sat Valea Popi, T 8 -A 
270, Judet Prahova, pret pornire 
licitatie - 11.958,75 Euro. 2.
Imobil ”teren intravilan”, in 
suprafata de 668mp. situat in 
Com. Valea calugareasca, Sat 
Valea Popi, T 20 - A 714, Judet 
Prahova, pret pornire licitatie – 
2.505,00 Euro. Pretul caietului 
de sarcini pentru imobilele 
”terenuri„ aflate in patrimoniul 
debitoarei KAPRONI SRL este 
de 1.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor 
pentru imobile ”terenuri„ aflate 
in patrimoniul  societatii debi-
toare Kaproni SRL, reprezinta 
25% din valoarea de piata 
e x c l u s i v  T VA ,  a r a t a t a  i n 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare teren in parte; Partici-
parea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul 
nr. RO22 BACX 0000 0017 0906 
3000 deschis la UniCredit Bank 
SA, Ag. Ploiesti, pana la orele 
14.00 am din preziua  stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi 
data a Regulamentului de parti-
cipare la licitatie pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru imobile ”TERE-
N U R I „  p r i m a  s e d i n t a  d e 
licitatie a fost fixata in data de 
21.05.2020, ora 10:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la 
aceasta  data ,  urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data 
de 28.05.2020;  04.06.2020; 
1 1 . 0 6 . 2 0 2 0 ;  1 8 . 0 6 . 2 0 2 0 ; 
25.06.2020, ora 10:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfa-
sura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii supli-

mentare sunati  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028,  d l .  Cris t ian 
Ciocan. Anuntul poate fi vizua-
lizat si pe site www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul Vialis Edil SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Si 
Asoc iat i i  SPRL,  scoate  la 
vanzare: 1.Mijloace fixe, aparti-
nand Vialis Edil SRL in valoare 
de 31.560,44 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor 
pentru mijloacele fixe aparti-
nand Vialis Edil SRL, reprezinta 
55% din valoarea de piata 
e x c l u s i v  T VA ,  a r a t a t a  i n 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun in parte. Listele cu 
aceste bunuri pot fi obtinute de 
la lichidatorul judiciar cu un 
t e l e f o n  i n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la 
licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. 
RO16 BACX 0000 0017 0714 
6000 deschis la UniCredit Bank 
SA, pana la orele 14.00 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a 
Regulamentului de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru mijloacele 
fixe, prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 21.05.2020, 
ora 14.00, iar daca bunurile nu 
se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de 28.05.2020; 
0 4 . 0 6 . 2 0 2 0 ;  1 1 . 0 6 . 2 0 2 0 ; 
18.06.2020, ora 14.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfa-
sura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 44A, Judet 
Prahova. Pentru relatii supli-
mentare sunati  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028,  d l .  Cris t ian 
Ciocan.

l Francigrin SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului mobil, repre-
z e n t a n d  A u t o b a s c u l a n t a 
Mercedes Benz 953.30/Actros, nr. 
omologare B3ME1K1211B37R2, 
n u m a r  i d e n t i f i c a r e 
WDB9533041K408962,  culoare 
Portocaliu, numar inmatriculare 
CS-05-FTS,  aflata in patrimo-
niul  debitoarei S.C. Francigrin 
S.R.L. - in faliment. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 100 % 
din pretul de evaluare, respectiv 

69.545 Lei + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str.  P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
20.05.2020, orele 10.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin.

l Primăria comunei Andrieșeni, 
jud Iași organizează licitaţie 
publică în vederea închirierii 
unui teren în suprafață de 
1.090,89 ha -pășune, aparținând 
domeniului public al comunei 
Andrieșeni, teren defalcat în mai 
multe parcele care se regasesc în 
caietul de sarcini. Închirierea se 
face conform O.U.G. nr.57/2019, 
O.U.G. nr. 34/2013 și  H.C.L. nr. 
19/13.03.2020. Documentația de 
atribuire se poate ridica de la 
sediul Primăriei Andrieșeni 
contra sumei de 100 lei, bani care 
se vor achita în numerar la casi-
eria Primăriei Comunei Andrie-
șen i .  Dată  l imi tă  pr iv ind 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
26.04.2020, ora 10:00. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
03.06.2020, ora 10:00, într-un 
singur exemplar, la serviciul 
Registratură al Primăriei Andrie-
șeni. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
03.06.2020, ora 12:00, Primăria 
Comunei Andrieșeni, județul 
Iași. Relații suplimentare la tel 
nr. 0232-297488 sau la sediul 
Primăriei Andrieșeni.

PIERDERI
l  SC Complet Darox SRL, 
RO8685031, pierdut Autorizație 
Maroc nr.0000064.

l Pierduta Legitimatia Trans-
port emisa de TCE Ploiesti pe 
numele BURDUSEL NICOLAE. 
O declar nula.

l Pierdut Certificat/Atestat de 
pregătire profesională a condu-
cătorului auto (marfă) pe numele 
Oprea Florin. Îl declar nul.

l Societatea Pacani SRL, CUI: 
16297871, pierdut Certificate 
constatatoare 56580/26.09.2005, 
14501/21.04.2005. Le declar nule.

l Pierdut legitimație de student 
pe numele Perju Ligia Mihaela, 
Facultatea de Jurnalism Univer-
sitatea București. Se declară nul.


