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OFERTE SERVICIU
l Institutul Național de Cercetare-Dez-
voltare pentru Biotehnologii în Horticul-
tură Ștefănești-Argeș organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante, pe perioadă nedeterminată: 1) 
Inspector achiziții publice COR 214946 - 1 
post; 2) Muncitor calificat/Mecanic Agricol  
COR 723303 - 2 posturi. Locul desfășu-
rării concursului: la sediul INCDBH 
Ștefănești-Argeș, Șos. București-Pitești nr. 
37, Județul Argeș, în data de 14.05.2020, 
ora 9.00. Înscrierea la concurs: se face 
până la data de 05.05.2020, ora 14.00, la 
Secretariatul INCDBH Ștefănești, Oraș 
Ștefănești, Șos. București-Pitești nr.37, 
Jud. Argeș. Informații suplimentare cu 
privire la actele necesare pentru partici-
parea la concurs și tematica concursului se 
pot obține de la Secretariatul INCDBH 
Ștefănești la numărul de telefon 
0248/266838 sau la Compartimentul 
Resurse Umane.

DIVERSE
l Prin prezenta, emitentul SELCA SA, cu 
sediul social în Pitești, Str.Depozitelor, 
Nr.12, Jud.Argeș, având codul unic de 
identificare fiscală RO128299, nr.de înre-
gistrare la Registrul Comerțului 
J03/03/1991, fax: 0248.211.750 și adresa de 
email: office@selca.ro, reprezentată legal 
prin Ghiocel Dan Alexandru, în calitate de 
Administrator, având funcția de Vice 
Președinte al Consiliului de Administrație 
al Selca SA, transmitem următorul: 
Comunicat de presă: Emitentul Selca SA, 
informează acționarii cu privire la disponi-
bilitatea Raportului Anual pentru anul 
2019, întocmit conform regulamentului 
nr.5/2018, începând cu data de 10.04.2020, 
ora 16.00, pe website-ul emitentului www.
selca.ro sau la sediul societății. Informații 
suplimentare pot fi solicitate la adresa de 
email: office@selca.ro sau la sediul socie-
tății.

ADUNARI GENERALE
l Convocator. Se convoaca Adunarea 
Generala Ordinara a membrilor coopera-
tori din BIJUTERIA S.C pentru data de 
28.04.2020 ora 10.00 la sediul din Timi-
soara, str. Zugrav Nedelcu, numarul 9, 
et.III. Ordinea de zi: 1. Prezentarea situa-
tiei financiare insotita de raportul cenzo-
rilor si raportul economico-financiar 
pentru anul 2019. 2..Repartizarea profi-
tului pentru anul 2019. 3. Aprobarea 
Hotararii AGA referitoare la clauzele 
generale privind raporturile de munca. 4. 
Alegerea presedintelui Consiliului de 
Administratie. 5. Alegerea Consiliului de 
Administratie. 6. Diverse.

l Convocator. Consiliul de Administrație 
al AEDIFICIA CARPAȚI SA, cu sediul 
social în București, șos.Panduri, nr.94, 
sector 5, înregistrată în registrul comer-
țului sub nr.J40/26548/1992, CUI 2620769, 
în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 
republicată, cu completările și modificările 
ulterioare, precum și a actului constitutiv 
al societății, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor pentru data de 15 
mai 2020, ora 16.00, la sediul social al 
societății, cu următoarea ordine de zi: 
1.Prezentarea și aprobarea raportului de 
activitate al Consiliului de Administrație 

privind activitatea exercitată în anul 2019. 
2. Discutarea și aprobarea bilanțului și a 
situațiilor financiare anuale, pe baza 
rapoartelor prezentate de Consiliul de 
Administrație și de auditorul financiar 
Exias Consultants pentru exercițiul anului 
2019. 3. Aprobarea repartizării profitului 
net și stabilirea dividendelor pentru anul 
2019. 4.Aprobarea activității Consiliului 
de Administrație și descărcarea de gesti-
unea anului 2019. 5.Realegerea Consiliului 
de Administrație pentru un nou mandat 
de 4 ani; lista cuprinzând informații cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu 
și calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcția de administrator 
se află la dispoziția acționarilor, putând fi 
consultată și completată de aceștia. 6.
Mandatarea Consiliului de Administrație 
să hotărăscă (i)demolarea construcțiilor 
din patrimoniul societății uzate fizic sau a 
căror demolare este necesară pentru reali-
zarea de investiții noi, (ii)participarea 
societății ca asociat/acționar la constituirea 
altor societăți. 7.Prezentarea, discutarea și 
aprobarea bugetului de venituri și cheltu-
ieli, precum și a programului de activitate 
pentru anul 2020. 8.Stabilirea indemniza-
ției membrilor Consiliului de Adminis-
trație și a salariului Directorului General 
pentru anul 2020. 9.Mandatarea Consi-
liului de Administrație în vederea apro-
bării prelungirii acordului de credit cu 
Banca Română de Dezvoltare sau contrac-
tării de noi acorduri de credit în funcție de 
necesități. 10.Diverse. Dacă nu vor fi 
îndeplinite condițiile de validitate la prima 
convocare, a doua convocare va fi stabilită 
pentru data de 18 mai 2020, ora 16.00, cu 
aceeași ordine de zi și în aceeași locație.

l SC Nuclear&Vacuum SA, înmatricu-
lată la ORC ILFOV cu nr. J23/1216/2002, 
CUI: RO481419, în conformitate cu preve-
derile Legii 31/1990 și a actului constitutiv, 
prin Președinte al CA, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor pentru 
data de 18.05.2020, ora 14.00, la sediul 
societății situate în Oraș Măgurele, Str. 
Atomiștilor, nr.409, Jud.Ilfov, cu urmă-
toarea Ordine de zi: 1.Aprobarea Rapor-
tului de gestiune al Consiliului de 
Administrație pe anul financiar 2019 și 
descărcarea de gestiune a administrato-
rilor; 2. Aprobarea  Raportului de gestiune 
al Comisiei de cenzori pe anul financiar 
2019 și descărcarea de gestiune a cenzo-
rilor; 3.Aprobarea Bilanțului contabil și a 
contului de profit și pierdere pe anul finan-
ciar 2019; 4. Aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exercițiul 
financiar 2020; 5. Aprobarea propunerii de 
distribuire a profitului net calculat și 
prezentat pentru anul 2019; 6. Aprobarea 
mandatării dnei Iacob Naturel Crina 
Magdalena- Președintele Consiliului de 
Administrație al SC Nuclear&Vacuum 
SA, să efectueze toate demersurile legale și 
să semneze toate documentele necesare 
pentru înregistrarea hotărârilor adoptate. 
În cazul în care nu se îndeplinește 
cvorumul necesar în data de 18.05.2020, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor va avea loc pe data de 19.05.2020, la 
aceeași oră, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. Acționarii reprezentând indi-
vidual sau împreună cel puțin 5% din 
capitalul social au dreptul: de a introduce 
puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca 
fiecare punct să fie însoțit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de Adunarea generală, în termen 

de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării; de a prezenta proiecte de hotă-
rare pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării, în termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării convocării; drepturile 
prevăzute mai sus pot fi exercitate numai 
în scris, transmise în atenția dnei Iacob 
Naturel Crina Magdalena prin poștă sau 
servicii de curierat la adresa societății sau 
la fax: 021.457.59.94 și pentru identificare, 
aceste persoane vor anexa solicitării dove-
zile care să le ateste identitatea. Dreptul de 
vot se poate exercita direct, prin reprezen-
tant sau prin corespondență, formularele 
de procură și buletinele de vot prin cores-
pondență sunt disponibile la secretariatul 
societății, precum și “Procedura  privind 
exercitarea dreptului de vot”, începând cu 
data de 14.04.2020, între orele 9.00-12.00.

l Administratorul societatii Solar S.A., cu 
sediul in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, 
Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/1101/2001, 
avand CIF RO14344934, in temeiul dispo-
zitiilor Legii nr.31/1990, republicata, cu 
completarile si modificarile ulterioare si 
ale actului constitutiv, convoaca Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor socie-
tatii, pentru data de 18.05.2020, ora 10.00, 
care se va tine la sediul acesteia situat in 
Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Judetul 
Prahova, avand urmatoarea ordine de zi: 
1. Se supune aprobarii alegerea/desem-
narea unui al doilea administrator al soci-
etatii, aceasta urmand sa fie administrata 
cu puteri depline de reprezentare si admi-
nistrare de doi administratori. Lista cu 
propunerile, poate fi consultata la sediul 
societatii din Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 
2, Judetul Prahova. 2. Se supune aprobarii 
actualizarea actului constitutiv si 
semnarea acestuia de catre actionarul 
majoritar. 3. Se supune aprobarii imputer-
nicirea unei persoane pentru indeplinirea 
formalitatilor necesare privind publicarea 
si inregistrarea Hotararii Adunarii Gene-
rale Ordinara a Actionarilor la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Prahova. La adunare pot participa 
toti actionarii, personal sau prin mandatar, 
conform dispozitiilor statutare. In cazul in 
care nu se vor indeplini conditiile legale 
privind cvorumul si valabilitatea delibera-
rilor, Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor societatii Solar S.A., se va tine 
in data de 19.05.2020, la aceeasi ora, 
adresa si avand aceeasi ordine de zi.

l Administratorul societatii Solar S.A., cu 
sediul in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, 
Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/1101/2001, 
avand CIF RO14344934, in temeiul dispo-
zitiilor Legii nr.31/1990, republicata, cu 
completarile si modificarile ulterioare si 
ale actului constitutiv, convoaca Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor 
societatii, pentru data de 18.05.2020, ora 
11.00, care se va tine la sediul acesteia 
situat in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, 
Judetul Prahova, avand urmatoarea 
ordine de zi: 1. Se supune aprobarii valori-
ficarea tuturor bunurilor mobile si imobile 
aflate in patrimoniul societatii Solar SA si/
sau a intregului fond de comert la pretul 
rezultat in urma evaluarii, urmand ca unul 
dintre administratorii societatii sa indepli-
neasca toate formalitatile necesare in 

scopul valorificarii bunurilor, in fata 
oricaror autoritati sau terte persoane, 
incluzand reprezentarea in fata notarului 
public pentru autentificarea contractelor 
de vanzare-cumparare si a oricaror alte 
formalitati in legatura cu vanzarea. 2. Se 
supune aprobarii imputernicirea unei 
persoane pentru indeplinirea formalita-
tilor necesare privind publicarea si inregis-
trarea Hotararii Adunarii Generale 
Extraordinara a Actionarilor la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Prahova. La adunare pot participa 
toti actionarii, personal sau prin mandatar, 
conform dispozitiilor statutare. In cazul in 
care nu se vor indeplini conditiile legale 
privind cvorumul si valabilitatea delibera-
rilor, Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor societatii Solar S.A., se va tine 
in data de 19.05.2020, la aceeasi ora, 
adresa si avand aceeasi ordine de zi.

LICITATII
l Data:14.04.2020. Invitatie de partici-
pare. Selectia de oferte pentru achizitie de 
lucrari si echipamente Unicom Production 
SRL-Filiala Urlati lanseaza procedura de 
achizitie lucrari si echipamente pentru 
realizarea unui proiect de investitii finantat 
in cadrul Programului National de Sprijin 
al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-
2018. Informatii generale cu privire la 
beneficiar: Denumire: Unicom Production 
SRL-Filiala Urlati. CUI:13197932. Adresa: 
Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Jos 
nr.59,  Judetul Prahova.  Telefon/
fax:0723.516.437/0244.445.371. E-mail: 
crama@davino.ro. Persoana de contact: 
Costachescu Dolle-Bogdan. Mijloace de 
comunicare: telefon, fax, email, posta. 
Denumire proiect: “Extindere si moderni-
zarea unitate de productie vinificatie si 
achizitie utilaje tehnologice”, acord finan-
tare APIA nr. 6432/3216/05.10.2018. 
Obiectul contractului: achizitia de lucrari si 
echipamente. Durata contractului: 6 luni 
de la data semnarii contractului. Valoarea 
totala estimata a achizitiei: Lot 1.Lucrari 
de constructii: 422.785,66 euro, Lot 2.Echi-
pamente cu montaj: 28.940 euro si Lot 3 
Echipamente fara montaj: 41.400,02 euro. 
Total valoare licitata: 493.125,68 Euro fara 
TVA (echivalent 2.297.226,00 Lei fara 
TVA), la cursul BCE din data de 
01.01.2018, 1 euro=4,6585 lei. Criteriul de 
atribuire: pretul cel mai scazut. Data si 
ora-limita de depunere a ofertelor: 
04.05.2020, ora 12:00. Adresa transmitere 
oferte: Comuna Ceptura, Sat Ceptura de 
Jos nr.59, Judetul Prahova. Data si ora 
sedintei de deschidere a ofertelor: 
04.05.2020, ora 14:00. Locatia: Comuna 
Ceptura, Sat Ceptura de Jos nr.59, Judetul 
Prahova. Locul si modul de obtinere a 
documentatiei de atribuire: Documentatia 
necesara intocmirii ofertelor se poate 
obtine gratuit in urma unei solicitari trans-
misa in scris (pe email, la sediul firmei sau 
fax), si/sau telefonic, achizitorului, de la 
sediul societatii. Pentru detalii si informatii 
suplimentare legate de contract va rugam 
sa contactati Unicom Production SRL-Fi-
liala Urlati, persoana de contact: Costa-
chescu Dolle-Bogdan.

l 1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Poienarii de 
Argeș, Strada Principală nr.10, sat Poie-

nari, județul Argeș, telefon 0248.747.140, 
fax 0248.747.140, email: primarie@poiena-
riidearges.cjarges.ro, cod fiscal 4654733. 
2.Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune de bunuri/
Informații cu privire la repetarea proce-
durii de licitație dacă e cazul: licitație 
publică. 3.Data publicării anunţului de 
licitaţie/ anunţului negocierii directe în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a:  21.02.2020,  conform OUG 
57/03.07.2019. 4.Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câștigătoare: cel mai 
mare nivel al redevenței. 5. Numărul ofer-
telor primite și al celor declarate valabile: 2 
oferte primite, 2 oferte declarate valabile. 
6. Denumirea /numele și sediul/ adresa 
ofertantului a cărui ofertă a fost declarată 
câștigătoare: a) Asociația „Alimănești” a 
Crescătorilor de Animale din Comuna 
Poienarii de Argeș, judeţul Argeș, cu 
domiciliul fiscal în Comuna Poienarii de 
Argeș, Camera nr.1, județul Argeș, având 
cod fiscal 31500316 -suprafață totală atri-
buită 65,34ha, din care: 23,81ha -număr 
cadastral 80324; 33,92ha -număr cadastral 
80321; 7,61ha -număr cadastral 80324; b) 
Firma Deaconeasa Elena-Alina Întreprin-
dere Familială, cu sediul profesional în 
Comuna Poienarii de Argeș, sat Poienari, 
nr.232, Parter, Camera nr.1, judeţul Argeș, 
cod fiscal 39049980 -suprafață totală atri-
buită 44,66 ha, din care: 7,87ha -număr 
cadastral 80324; 3,64ha -număr cadastral 
80324; 1,04ha -număr cadastral 80321; 
4,54 ha -număr cadastral 80324; 19,04ha 
-număr cadastral 80324; 0,89ha -număr 
cadastral 80324; 7,64ha -număr cadastral 
80324. 7.Durata contractului: 7 ani. 
8.Nivelul redevenţei: 216Lei/an/ha. 9.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Argeș, Bulevardul 
I.C.Brătianu, nr.7, Municipiul Pitești, 
județul Argeș, telefon 0248.216.599, fax 
0248.210.410, email: tr-arges@just.ro. 
10.Data informării ofertanţilor despre 
decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 
13.03.2020. 11.Data transmiterii anunţului 
de atribuire către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 13.04.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Florica, cu sediul în str.Ing.
Constantin Poenaru, nr.69, Sat Florica, 
Comuna Florica, județul Buzău, telefon/
fax 0238.582.750, e-mail: primaria.
florica@yahoo.com, cod fiscal 1752129. 2.
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: spațiu în suprafață de 
17,5mp, parte din clădirea Centrului 
Medical, care figurează în inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public 
al Comunei Florica, județul Buzău și se 
află situat în Tarlaua 9, parcela 783-784, 
CF nr.22151, str. Ing. Constantin Poenaru, 
nr. 59, Comuna Florica, județul Buzău. 
Închirierea se face conform art.333, 
art.335 din OUG 57/03.07.2019 și a Hotă-
rârii Consiliului Local nr. 14/27.03.2020. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
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unui exemplar al documentației de atri-
buire: la solicitarea în scris în acest sens 
către Primăria Comunei Florica. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartiment Urbanism și Achiziţii 
publice din cadrul Primăriei Comunei 
Florica, str.Ing.Constantin Poenaru, nr.69, 
Comuna Florica, județul Buzău. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: Fără costuri. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 27.04.2020, ora 15.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 05.05.2020, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
str.Ing.Constantin Poenaru, nr.69, sat 
Florica, Comuna Florica, județul Buzău. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 06.05.2020, ora 10.00, Primăria 
Comunei Florica, str.Ing.Constantin 
Poenaru, nr.69, sat Florica, Comuna 
Florica, județul Buzău. 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: Tribunalul 
Buzău, str.Arhitect Petre Antonescu, nr.4, 

Buzău ,  jude țu l  Buzău ,  t e l e fon 
0238.717.960, fax 0238.717.959, e-mail: 
tr.buzau@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 10.04.2020.

l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, 
CUI 4540364, telefon 0232/297572, email: 
primariaprobota@yahoo.com. Vânzare 
prin licitație publică teren intravilan 
domeniul privat în suprafață de 0,1000ha, 
situat în T 154, P 1784/1/2. Vânzare prin 
licitație publică teren intravilan domeniul 
privat în suprafață de 0,1768ha, situat în T 
155, P 1792/6/29 și P 1792/6/29/1. Vânzare 
prin licitație publică teren intravilan 
domeniul privat în suprafață de 0,1000ha, 
situat în T154, P1784/1/8. Vânzările se fac 
cu drept de preempţiune, conform art. 364 
din OUG. 57/2019 și conform H.C.L. nr. 
44, 45 și 54 /26.03.2020.

l Comuna Strunga, județul Iași, având 
CUI 4541041, tel./fax 0232714260, organi-
zează negociere directă în data de 
27.04.2020, orele 11:00, în vederea concesi-
onării suprafeței de 383,78ha teren pășune 
comunală, situată în tarlalele: T26, 15, 16, 
25, 24, 7, 69, 111, 125, 105, 74, 100, 91, 50, 
78, 82, 88, 90, 6 pe trupuri de pajiște, ce se 
pot regăsi în caietul de sarcini (Anexa 
nr.2), pășune ce este proprietate publică a 
comunei Strunga, județul Iași. Caietul de 
sarcini va putea fi achiziționat de la sediul 
Primăriei Comunei Strunga, jud. Iași, 

începând cu data de 21.04.2020, de la 
compartimentul achiziții publice/ taxe și 
impozite, între orele 08:00-14:00, după 
achitarea taxei de 100 lei la casieria 
unității. Data limită pentru solicitare 
clarificări– 22.04.2020, ora 14.00. Ofertele  
se depun la registratura Primăriei 
Comunei Strunga, în plic închis, pe data 
de 27.04.2020, în două exemplare, până la 
ora 10:00. Sedința publică de deschidere a 
ofertelor va fi în data de 27.04.2020, ora 
11:00. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Comunei 
Strunga sau la tel. 0232714260. Instituția 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute și teremenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Pașcani, str. Grădi-
niței nr.8, tel. 0232762171.

l Comuna Trifești, cu sediul în sat Trifești, 
comuna Trifești, jud. Iași, cod poștal: 
7 0 7 5 2 0 ,  C I F  4 5 4 0 2 3 2 ,  t e l . / f a x : 
0232.298.033, e-mail: primaria_trifesti@
yahoo.com, anunță închirierea prin licitație 
publică a unor suprafețe de teren cu desti-
nația pășune aflate în proprietatea publică 
a comunei Trifești, situată în extravilanul 
comunei Trifești. Suprafața totală este de 
378ha. Documentația de atribuire se obține 
de la Primăria Comunei Trifești, compartri-
mentul Registru agricol domnul Gafton 
Cristinel Vasile -telefon (0752197550) în 
perioada 14.04.2020- 20.04.2020, de luni 
până vineri, între orele 10:00–14:00. Clarifi-
cările privind documentația de atribuire se 

pot solicita în perioada 14.04.2020, ora 
9:00–20.04.2020, ora 14:00. Prețul docu-
mentației de atribuire este de 50 lei. 
Termenul limită de depunere a ofertelor 
este 05.05.2020 ora 10:00. Oferta se depune 
la Primăria comunei Trifești în plic închis 
într-un singur exemplar. Şedința publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc în data de 
05.05.2020– ora 11.00 la Primăria Comunei 
Trifești. Soluţionarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea, execu-
tarea, modificarea și încetarea contractului 
de închiriere, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
și completările ulterioare. Acțiunea în 
justiție se introduce la Secția de contencios 
administrativ a tribunalului în a cărui juris-
dicție se află domiciliul/ sediul locatarului.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă: UAT Comuna Goleşti, 
cu sediul administrativ în Comuna Goleşti, 
sat Popeşti, str.Principală, nr.44, Județul 
Vâlcea, codul fiscal 2541002, telefon/fax: 
0350.421.885 /0350.421.886, e-mail: 
golesti@vl.e-adm.ro. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică: Închirierea păşunilor disponibile 
din proprietatea publică a UAT Comuna 
Goleşti, în suprafață de 137,8ha. Prin 
H o t ă r â r e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.15/19.02.2020 s-a aprobat închiriereea 
prin licitație publică, caietul de sarcini şi 

documentația de atribuire, conform OUG 
nr. 57/2019 şi OUG nr. 34/2013. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
Caietul de sarcini şi documentația aferentă 
vor fi distribuite contra cost, pe suport 
hârtie, la prețul de 50Lei. Prețul documen-
tației se achită cu numerar la casieria 
Primăriei Comuna Goleşti sau prin vira-
ment bancar în contul RO67TREZ 
67121180250XXXXX şi este nerambur-
sabil. Documentația se ridică de la 
Compartimentul Achiziții Publice din 
cadul UAT Comuna Goleşti. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor 30.04.2020, 
până la ora 16.00. 4.Informații privind 
ofertele: Ofertele se vor depune până în 
data de 06.05.2020, ora 14.00, la sediul 
autorității contractante din Comuna 
Goleşti, sat Popeşti, Registratura, în două 
exemplare (original şi copie). 5.Data, ora şi 
locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
07.05.2020, ora 11.00, la sediul autorității 
contractante. 6. Soluţionarea litigiilor: 
Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei, nr.1, 
tel.0250.739.120, fax: 0250.732.207, mail: 
tribunalul-vâlcea@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie: 14.04.2020.

PIERDERI
l Pierdut atestat coordonator transport 
pe numele Barbu Alin Gabriel, eliberat de 
ARR Dolj. Se declară nul.


