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OFERTE SERVICIU
l Komfort Wood SRL, din Oradea, anga-
jează tâmplari (4 persoane). Cerințe: limba 
engleză și calificare tâmplar. Detalii la 
tel.0259.424.424.

l Primăria Vidra– Ilfov organizează în 
data de 10.03.2020 concurs recrutare 
pentru 1 Administrator și 1 Educator. 
Detalii la 021.361.22.66.

l SC Zola Food International SRL anga-
jează: pentru punctul de lucru din sat 
Vestem, com.Șelimbăr, jud.Sibiu, Lucrător 
comercial, COR 522303- 1 post. Cerințe: 
studii: medii, experiență: nu este necesară; 
alte cerințe: capacitate de lucru în echipă, 
flexibilitate, abilități de comunicare, capa-
citate de a lua decizii, receptivitate. Notă: 
cei interesați vor depune Curriculum 
Vitae. Contact: email: alina.bounegru@
tonka.ro; telefon: +40749.195.800.

l Patiseria Stars Plus SRL din Arad anga-
jează 4 Brutari. Condiții minime: studii 
medii (10 clase sau școala profesională), 
calificare brutar (cod COR 751201), 
cunoaștere bucătărie sârbească (burek). 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: 
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în 
considerare CV-urile primite până la data 
de 17.02.2020. Selecția candidaților va 
avea loc în data de 18.02.2020 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0752.556.014.

l Primăria Comunei Valea Crișului, 
Județul Covasna organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Valea Crișului, 
județul Covasna, după cum urmează: - 
șofer (pentru buldoexcavator) - Comparti-
ment administrativ-gospodăresc - 1 post; 
- muncitor necalificat - Compartiment 
administrativ-gospodăresc - 1 post 
Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei comunei Valea Crișului, județul 
Covasna, la data de 10 martie 2020, ora 
10.00 - proba scrisă și la data de 12 martie 
2020, ora 10,00 - interviul. Condiții de 
participare la concurs: 1) șofer (pentru 
buldoexcavator); -studii gimnaziale, - 
permis conducere categoria B, b- speciali-
zare: diplomă de absolvire sau certificat de 
pregătire profesională pentru buldoexca-
vatorist sau pentru mașini de terasament, 
-vechime în specialitatea studiilor - nu este 
cazul. 2) Muncitor necalificat; -studii 
gimnaziale, -vechime în specialitatea 
studiilor - nu este cazul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până la 
data de 2 martie 2020, ora 15:00 la sediul 
Primăriei comunei Valea Crișului, str 
Principală nr 136, județ Covasna și va 
cuprinde documentele prevăzute în art 6 
din Regulamentul aprobat prin H.G.R. nr 
286/2011. Condițiile de participare la 
concurs, bibliografia, formularul de 
înscriere și relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei comunei Valea 
Crișuluiși la numărul de telefon 
0267/374541 – dna Panaite Ana-Diana.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, locali-
tatea București, Șos.Vergului, nr.12, Sector 
2, organizează, la sediul spitalului, concurs 
pentru ocuparea următorului post vacant 
contractual de execuție, perioada nedeter-
minată, conform HG nr.286/2011 și Dispo-

ziția Primarului General al Capitalei 
1709/29.12.2014, de: -1 post Economist  II 
-Serviciul Administrativ Tehnic. Condițiile 
generale și specifice: -studii universitare 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul științelor  economice; -6 luni 
vechime in specialitatea studiilor; -concurs 
pentru ocuparea postului. Data concur-
sului: -10.03.2020 -Proba scrisa -ora 10.00; 
-16.03.2020 -Interviu -ora 10.00. Data-li-
mită de depunere a dosarelor -02.03.2020, 
ora 15.00. Calendarul de desfășurare a 
concursului, bibliografia și tematica se 
afisează la sediul si pe site-ul spitalului: 
www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: 
Ec.Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

l Primăria comunei Melinești, cu sediul 
în comuna Melinești, satul Melinești, nr.60, 
județul Dolj, organizează concursul pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale vacante de: Șef 
Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență. Concursul se va desfășura astfel: 
Proba scrisă în data de 11.03.2020, ora 
09.00; Proba interviu în data de 
13.03.2020, ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: studii medii 
cu diplomă de bacalaureat; vechime în 
specialitatea studiilor de minim 2 ani; Aviz 
ISU. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucratoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a și anume 
până la data de 02.03.2020, ora 15.00, la 
sediul Primăriei comunei Melinești. 
Persoana de contact: Dogaru Aurelian, 
telefon/fax: 0251.440.042, E-mail: comu-
namelinesti@yahoo.ro

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările și completările 
ulterioare și ale OMS nr.284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organi-
zare și desfășurare a concursurilor/exame-
nelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, 
modificat de art.1 din OMS nr.954/2017. 
Spitalul Orășenesc Lipova, cu sediul în 
Lipova, strada Aurel Vanatu, numărul 11, 
județul Arad, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiei specifice comite-
tului director al unităţii, după cum 
urmează: -1 post de director medical. La 
concurs/examen se pot înscrie candidaţii 
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile gene-
rale și specifice. Criteriile generale sunt 
următoarele: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; d)nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
Criteriile specifice sunt următoarele: 
1.sunt absolvenţi de învăţământ univer-
sitar de lungă durată, cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în domeniul medi-
cină, specializarea medicină; 2.sunt confir-
maţi cel puţin medic specialist; 3.au 
minimum 5 ani vechime în specialitatea 
respectivă. Concursul/examenul pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director al unităţii se va organiza în data 
de 10 martie 2020, ora 09.00 -proba scrisă, 
respectiv data de 10 martie 2020, ora 13.00 
-susţinere orală a proiectului de speciali-
tate, ora 15.00 -interviul de selecţie, la 
sediul unităţii. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 02 martie 2020. Bibliografia 
pentru concurs/examen și temele-cadru 
pentru proiectul de specialitate se afișează 
la sediul Spitalului Orășenesc Lipova și se 

publică pe site-ul spitalului: www.spitaluli-
pova.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefonul: 0257.563.047 -Biroul Resurse 
Umane.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldo-
venesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG nr.286/2011 de: 
-îngrijitoare la Secția Medicină Internă a 
Spitalului Municipal Câmpulung Moldo-
venesc. Calendar concurs: -11.03.2020, ora 
12.00 -proba scrisă; -13.03.2020, ora 12.00 
-proba practică. Condiţii specifice: -studii: 
școală generală; -nu se solicită vechime în 
muncă. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul RUNOS și 

Contencios al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anun-
țului și vor cuprinde următoarele acte: 
-cerere de înscriere la concurs; -copie după 
certificatul de naștere, căsătorie, naștere a 
copiilor, buletin, diplomă de studii; -copia 
carnetului de muncă, sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă; -fișa medicală; -Curiculum Vitae; 
-recomandare de la ultimul loc de muncă, 
acolo unde este cazul; -cazier judiciar. 
Taxă concurs -100Lei. Relaţii suplimen-
tare referitoare la tematică și bibliografie 
se pot obține de la sediul  unităţii sau la 
telefon 0230.312.023, între orele 07.30-
16.00. Persoană de contact: Mera Nicoleta.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7       Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

Anunţ de închiriere prin licitaţie publică
   

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Craiova, 
codul fiscal 4417214, strada A.I. Cuza nr. 7, Craiova, Dolj, telefon 0251/416235, fax 
0251/411561, e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro, persoana de contact: Marta Stelian.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii prin licitaţie 
publică, pe o perioadă de 15 ani, îl constituie Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-
Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr. 8.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de 
Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, etaj 3, 
camera 304, Serviciul Patrimoniu, telefon 0251/411008.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se 
pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei 
Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, judeţul Dolj.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii 
contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul din str. A.I. 
Cuza nr. 1, Serviciul Patrimoniu, etaj 3, camera 304, cu prezentarea xerocopiei cererii 
înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire inclusiv caietul de sarcini este de 100 
lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.02.2020.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 04.03.2020, ora 9:45.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova din 
Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, la registratura Primăriei.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (unu).
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
04.03.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7.
6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Dolj, str. Brestei nr. 12, telefon/fax 0251/418612, fax 410140, e-mail: 
inregistraredosare.dj@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
13.02.2020.
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l Primăria Oraș Balș, județul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 3 posturi 
contractual vacante, de muncitor calificat 
perioadă nedeterminată la Serviciul 
gospodărire urbană, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, astfel: 
Condiții specifice: - studii M/G. -1 post 
muncitor calificat III -calificare mecanic, 
minim 1 an vechime în muncă; -1 post 
muncitor calificat III -calificare fasonator 
mecanic, minim 1 an vechime în muncă; 
-1 post muncitor calificat IV -calificare 
f loricultor, minim 6 luni vechime în 
muncă. Candidații vor îndeplini condițiile 
prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011 
republicată. Concursul va avea loc în data 
de 10.03.2020, ora 10.00 -proba scrisă și în 
data de 13.03.2020, ora 10.00 -interviu. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Primăriei, Compartiment Resurse Umane 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, respectiv în perioada 17.02.2020 
-28.02.2020, ora 12.00. Bibliografiile se 
afișează la sediul Primăriei Orașului Balș, 
județul Olt și pe site-ul Primăriei Orașului 
Balș, www.primariabals.eu. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 
0249.450.145.

l Spitalul Municipal Motru, cu sediul în 
Motru, str.Carol Davilla, nr.4, județul Gorj, 
o r g a n i z e a z ă  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011, modificată, concurs 
pentru ocuparea funcției contractual 
vacante de: -Economist II: Birou achiziții 
public. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 11.03.2020, ora 
09.00; -Proba practică în data de 
16.03.2020, ora 09.00; -Interviul în data de 
19.03.2020, ora 09.00. Condiţii specifice de 
participare: 1.diplomă de licență în dome-
niul științe economice; 2.minim 1 an 
vechime în specialitatea studiilor; 3.minim 
1 an experiență în achiziții publice; 4.curs 
de perfecționare în domeniul achizițiilor 
publice prestate de un furnizor de formare 
profesională autorizat. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de: -10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Muni-
cipal Motru din str.Carol Davilla, nr.4, 
județul Gorj. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Municipal Motru, persoană de 
contact: jurist Cruceru Sidonia, telefon 
0253.410.003, fax 0253.410.078, e-mail: 
spitalmotru@yahoo.com

l Spitalul Orășenesc Turceni, cu sediul în 
Turceni, str.Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, 
organizează concurs sau examen după caz, 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -un post de asistent medical cu 
postliceală -specialitatea generalist 
-cabinet ortopedie-traumatologie -ambula-
toriul integrat Spitalului Orășenesc 
Turceni, conform HG nr.286/23.03.2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 10.03.2020, ora: 10.00; 
-Proba interviu în data de 16.03.2020, ora: 
10.00. Pentru participarea la concurs sau 
examen după caz, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
postliceale de asistent medical -speciali-
tatea generalist; -să aibă minim 6 luni 
vechime în specialitate; -să aibă gradul de 
asistent medical. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs sau 

examen, după caz, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, data 
limită de depunere a dosarelor fiind 
02.03.2020, ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orășenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului Orășe-
nesc Turceni, persoană de contact: Mănoiu 
Elisabeta, telefon 0253.335.035, fax 
0253.335.034, e-mail: spitalulorasenesctur-
ceni@yahoo.com

l Serviciul Judeţean de Gestionare a 
Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare 
Gorj, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str.
Victoriei, nr.4, camera 243-244, judeţul 
Gorj, organizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual de execuţie vacant de 
inspector de specialitate, gradul profesi-
onal debutant la Compartimentul de coor-
donare a activităţii de gestionare a 
deșeurilor zona sud, Serviciul de Gestio-
nare a Deșeurilor, pe perioadă nedetermi-
nată. I.Condiții generale: Poate participa la 
concurs orice persoană care îndeplinește 
condițiile generale prevăzute la art.3 din 
Anexa la  Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. II.Condiții specifice prevăzute 
în fișa de post: Pe lângă condiţiile generale 
prevăzute la pct.I, candidații trebuie să 
îndeplinească și următoarele condiţii speci-
fice: a)studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniile: în 
domeniul ingineriei mediului/protecția 
mediului. Data, ora și locul desfășurării 
acestora: Concursul se va desfășura la 
sediul Serviciului Judeţean de Gestionare a 
Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare 
Gorj, astfel: -proba scrisă, 09 martie 2020, 
ora 11.00; -interviul se va susține într-un 
termen de maximum 4 zile lucrãtoare de la 
data susținerii probei scrise. Candidații vor 
depune dosarul de concurs la sediul 
unității, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afișării anunțului, respectiv în peri-
oada 17.02.2020-28.02.2020. III.Date de 
contact ale secretarului comisiei de 
concurs: Dănescu Cristian, inspector speci-
alitate, adresa de corespondență: munici-
piul Târgu-Jiu, str.Victoriei, nr.4, et.2, 
camera 244, tel.0253.216.132, adresă de 
e-mail: sjgdasgorj@yahoo.com.

l Universitatea de Arte Târgu-Mureș, cu 
sediul în localitatea Tîrgu-Mureș, str.
Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Număr posturi: 
1; -Numele funcției: Auditor public intern, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 25.03.2020, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 26.03.2020, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: superioare economice; 2.
aviz favorabil al Serviciului Audit Public 
Intern din cadrul Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, conform 
Ordinului MENCT nr.5281/2003, pentru 
abrobarea Normelor Metodologice privind 
organizarea și exercitarea activității de 
audit public intern în unitățile aflate în 
subordinea sau coordonarea Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științi-
fice; 3.vechime în specialitatea studiilor de 
minim 3 ani; 4.efectuarea unor specializări 
în domeniul postului constituie avantaj; 

5.cunoașterea legislaţiei și a normelor 
specifice activităţii de audit intern, inclusiv 
codul privind conduita etică a acestuia; 
6.cunoștinţe de operare calculator Word, 
Excel. 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 
Universității de Arte din Tg-Mureș. Relaţii 
suplimentare la sediul: str.Köteles Sámuel, 
nr.6, judeţul Mureș, cod poștal 540057, 
persoană de contact: Ambrus Gyöngyvér, 
șef resurse umane, telefon 0265.266.281, 
e-mail: uat@uat.ro, site: www.uat.ro

l Universitatea de Arte Târgu-Mureș, cu 
sediul în localitatea Târgu-Mureș, str.
Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Număr posturi: 
1; -Numele funcției: Administrator finan-
c i a r / C a s i e r ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
10.03.2020, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 11.03.2020, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: medii -bacalaureat; 2.
vechime în specialitatea postului 8 ani; 3.
efectuarea unor specializări în domeniul 
postului constituie avantaj; 4.cunoaște 
limba română și maghiară, scris și vorbit; 
5.cunoașterea legislaţiei și a normelor 
specifice activităţii de casier; 6.cunoștinţe 
de operare calculator Word, Excel; 7.
constituie avantaj Certificatul ECDL. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Universității de Arte din Tg-Mureș. Relaţii 
suplimentare la sediul: str.Köteles Sámuel, 
nr.6,  judeţul Mureș, cod poștal 540057, 
persoană de contact: Ambrus Gyöngyvér, 
șef resurse umane, telefon 0265.266.281, 
e-mail: uat@uat.ro, site: www.uat.ro.

CITAŢII
l Numitele Bvencza Floare și Bencza 
Eudochia sunt citate pentru data de 
14.04.2020 la Judecătoria Sighetu-Mar-
mației, în dosar nr.3385/307/2019, având 
ca obiect uzucapiune.

l Subsemnata Preoteasa Lavinia, recla-
mantă în dosarul nr.12267/215/2018, citez 
pe numitul Allegra Maurizio, în calitate 
de pârât, în acest dosar ce are ca obiect 
divorț, să se prezinte la Judecătoria 
Craiova, în data 04.03.2020, la completul 
CMF4.

DIVERSE
l Mazarine Energy Romania S.R.L prin 
Foraj Sonde S.A si S.C Expert Serv 
S.R.L., titular al proiectului: ”Lucrari de 
amenajare drum de acces si careu, foraj 
sonda 330 MER Ileana”, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre A.P.M Calarasi, in 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
”Lucrari de amenajare drum de acces si 
careu, foraj sonda 330 MER Ileana”, 
propus a fi amplasat în judetul Calarasi, 
comuna Ileana, Tarla 96/1, Parcela 7. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul A.P.M Calarasi: Soseaua Chiciu, nr. 
2, jud. Calarasi in zilele de luni - vineri, 
intre orele 9 - 12, precum si la urmatoarea 
adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta observatii 
/comentarii la proiectul deciziei de inca-
drare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet 
a autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

l Anunț prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului: 
O.C.P.I. ARGEȘ anunță publicarea docu-
mentalor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 și 23, pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 
alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată cu modificările și completările ulteri-
oare: Data de început a afișării: 24.02.2020. 
Data de sfârșit a afișării: 24.04.2020. 
Adresa locului afișării publice: Comuna 
Micești, sat Micești, nr. 72B, județul Argeș. 
Repere pentru identificarea locației: Sediul 
Primăriei Comunei Micești. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Micești. Alte informații pentru 
cei interesați: program - luni-vineri: 09:00-
16:00. Informații privind Programul nați-
onal de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI 
la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

l I.T.C. S.R.L. titular al activităţii CAEN 
0161 activităţi auxiliare pentru producţia 
vegetală, CAEN 4675 comerţ cu ridicata 
produse chimice anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activitate. 
Informaţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului al activităţii pot fi consul-
tate la sediul APM Ilfov, str. Lacul Morii 
nr. 1, sector 6, București, Tel/Fax: 

430.15.77,  430.15.23,  430.14.02/ 
0746.248.440 în zilele de luni-joi între 
orele 9-13. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Agropol Popești  Leordeni S.A. titular al 
activităţii CAEN 0161 activităţi auxiliare 
pentru producţia vegetală, CAEN 4675 
comerţ cu ridicata produse chimice anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului al acti-
vităţii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, 
str. Lacul Morii, nr. 1, sector 6, București, 
Tel/Fax: 430.15.77, 430.15.23, 430.14.02/ 
0746.248.440 în zilele de luni-joi între orele 
09.00-13.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Birou Înregistrare Sistematică. Anunț 
prealabil privind afișarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Sibiu. Denumire UAT: 
Marpod. Sectoare cadastrale: 18, 19 și 20. 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Sibiu anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.18, 19 și 20 pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
Cadastrului și a Publicității Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de început a 
afișării: 24.02.2020. Data de sfârșit a 
afișării: 24.04.2020. Adresa locului afișării 
publice: Localitatea Marpod, Strada Prin-
cipala, nr.327. Repere pentru identificarea 
locației: Primăria Comunei Marpod. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Marpod de luni până 
joi, între orele 9.00-15.00 și vineri între 
orele 9.00-12.00, și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Informații privind Programul 
național de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI 
la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

l Unitatea administrativ-teritorială 
Țuglui, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.60, 
începând cu data de 25.02.2020, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Țuglui, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
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Publicitate Imobiliară. Cererile de rectifi-
care depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Comisia de Cenzori a 
Societăţii Agricole ALBINA Humele, 
comuna Ungheni, judeţul Argeş, 
convoacă toţi membrii societari, în data 
de 27.02.2020, la orele 10.00, pentru a 
participa la Adunarea Generală a Socie-
tăţii, care se ţine în incinta societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1) Raportul 
Consiliului de Administraţie privind 
activitatea economico-financiară a socie-
tăţii pe anul 2019; 2) Raportul Comisiei 
de Cenzori; 3) Discuţii; 4) Alegerea Comi-
siei de Cenzori. În cazul în care, conform 
statutului, la adunare nu se prezintă două 
treimi din membrii societari, adunarea se 
va convoca pe data de 01.03.2020, la orele 
10.00. Semnează, Comisia de Cenzori.

LICITAŢII
l CELPI S.A. “in lichidare” vinde prin 
licitatie publica, individual, urmatoarele 
autovehicule: Dacia Logan 1,6 (2005), 
nefunctionala, cu pretul de pornire de 
4.340 RON + TVA; Dacia Logan 1,6 (2005), 
cu pretul de pornire de 4.880 RON + TVA; 
Honda CR-V 2.01 (1999), cu pretul de 
pornire de 8.000 RON + TVA, IVECO 
Daily 50C15L (2013), cu pretul de pornire 
de 113.900 RON + TVA, Hyundai Sonata 
(2007), cu pretul de pornire de 16.660 RON 
+ TVA; Honda CR V (2008), cu pretul de 
pornire de 12.850 RON + TVA. Licitatia 
are loc joi, 20.02.2020, la ora 14:00, la sediul 
lichidatorului VALOR SPRL, din Bucu-
resti, str. Ion Campineanu nr. 31, bloc 4, 
scara 2, etaj 1, apart. 20, de unde se poate 
achizitiona caietul de sarcini. Inscrierea la 
licitatie se poate face pana in ziua anteri-
oara licitatiei ora 16:00. Relatii suplimen-
tare la tel. 021 314 60 79.

l ELPI S.A. vinde la lichidare, prin lici-
tatie publica, individual, utilaje pentru 
fabricarea de constructii si structuri meta-
lice: 1) masini unelte cu comanda program 
pentru debitarea si gaurirea profilelor 
laminate din otel: Voortman 630 T (197.430 
RON + TVA), Ficep A 16 - 34 NT (54.000 
RON + TVA); 2) - Echipament de sudare 
Micor Mig 400 Basic cu Speed Arc (3.690 
RON + TVA); 3) Masina de indoit corniere 
prin inductie THQ250-600B (10.000 RON 
+ TVA); 4) - Compresoare stationare Inger-
soll (4.000 RON + TVA fiecare). Licitatia 
va avea loc joi, 20.02.2020, ora 14:00, la 
sediul VALOR SPRL, din Bucuresti, sector 
1 str. Ion Campineanu nr.31 bl.4 sc.2 et.1 
ap.20, de unde se poate procura caietul de 
sarcini. Inscrierea la licitatie poate fi facuta 
pana la data de 19.02.2020, ora 16:00. 
Relatii suplimentare la tel. 021 314 60 79.

l CELPI S.A. vinde la lichidare, prin lici-
tatie publica, in bloc, 11 containere echi-
pate, cu pretul total de 102.720 RON + 
TVA. Licitatia va avea loc joi, 20.02.2020, 
ora 14:00, la sediul VALOR SPRL, din 
Bucuresti, sector 1 str. Ion Campineanu 
nr.31 bl.4 sc.2 et.1 ap.20, de unde se poate 
procura caietul de sarcini. Inscrierea la 
licitatie poate fi facuta pana la data de 
19.02.2020. Relatii suplimentare la tel. 021 
314 60 79.

l CELPI S.A. vinde la lichidare, prin lici-
tatie publica, in bloc, cleme pentru LEA 
(diverse tipodimensiuni), cu pretul total de 
15.000 RON + TVA. Licitatia va avea loc 
joi, 20.02.2020, ora 14:00, la sediul VALOR 
SPRL, din Bucuresti, sector 1 str. Ion 
Campineanu nr.31 bl.4 sc.2 et.1 ap.20, de 
unde se poate procura caietul de sarcini. 
Inscrierea la licitatie poate fi facuta pana la 
data de 19.02.2020. Relatii suplimentare la 
tel. 021 314 60 79.

l CELPI S.A. vinde la lichidare, prin lici-
tatie publica, in bloc, organe de asamblare 
din otel zincat (suruburi, piulite, saibe plate 
si Grower) M 16 - M 42, in cantitate de cca. 
72 tone, cu pretul total de 90.000 RON + 
TVA. Licitatia va avea loc joi, 20.02.2020, 
ora 14:00, la sediul VALOR SPRL, din 
Bucuresti, sector 1 str. Ion Campineanu 
nr.31 bl.4 sc.2 et.1 ap.20, de unde se poate 
procura caietul de sarcini. Inscrierea la 
licitatie poate fi facuta pana la data de 
19.02.2020. Relatii suplimentare la tel. 021 
314 60 79.

l CELPI S.A. vinde la lichidare, prin lici-
tatie publica motostivuitor cu pretul total 
de 154.610 RON + TVA. Licitatia va avea 
loc joi, 20.02.2020, ora 14:00, la sediul 
VALOR SPRL, din Bucuresti, sector 1 str. 
Ion Campineanu nr.31 bl.4 sc.2 et.1 ap.20, 
de unde se poate procura caietul de sarcini. 
Inscrierea la licitatie poate fi facuta pana la 
data de 19.02.2020. Relatii suplimentare la 
tel. 021 314 60 79.

l Amesis SRL, societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare, 
prin licitatie, urmatoarele bunuri: I. propri-
etatea imobiliara, compusa din: C6 - 
Magazie Metalica, in suprafata de 164 mp, 
C7 - Magazie Metalica, in suprafata de 
74,70 mp si teren in suprafata de 406 mp, 
la pretul total de 97.268 euro, fara TVA. II. 
Bunuri mobile, compuse din:  Iveco Euro-
cargo, nr. km >500.000, la pretul de 
2.754,00 euro, fara TVA; Renault Mascott, 
nr. km >500.000, la pretul de 1.454,00 euro, 
fara TVA;  Renault Master, nr. km 
>500.000, la pretul de 1.069,00 euro, fara 
TVA;  Autotractor – Iveco Magirus, nr. km 
>1.000.000, la pretul de  2.161,80 euro, fara 
TVA; Autotractor – Iveco  Eurostar, nr. km 
>2.400.400, la pretul de 945 euro, fara 
TVA; Renault Mascott, nr. km >400.000, la 
pretul de 1.123,20 euro, fara TVA;  Autotu-
rism Ford, nr. km >362.944, la pretul de 
312,20 euro, fara TVA; Inscrierea la lici-
tatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul lichidato-
rului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele 
de telefon/fax: 0728.485.605/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro. Pentru bunurile 
mobile, licitatia se va organiza in data de 
19.02.2020, ora 11:00, iar pentru bunuri 
imobile la ora 11:30, iar in cazul in care 

bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 20.02.2020, 
21.02.2020, 24.02.2020, 25.02.2020, 
26.02.2020, 27.02.2020, 28.02.2020, 
01.03.2020, 02.03.2020.

l Doly Super Market S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele 
bunuri: vopsea, adeziv, fitinguri, tevi 
PVC, coturi,  chit, suruburi, becuri, 
aracet, grund, baterii sanitare, etc. Lista 
completa a tuturor bunurilor, poate fi 
consultata in anexa de pe site-ul lichidato-
rului judiciar www.andreiioan.ro. Pretul 
de incepere al licitatiei este de 108.024 lei, 
fără TVA. Conform hotararii creditorilor, 

pretul de incepere al licitatiei va fi dimi-
nuat cu 50  %. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum 
si achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul lichida-
torului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro. Licitatia se va organiza in data 
de 19.02.2020, ora 14:30, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
20.02.2020, 21.02.2020, 24.02.2020, 
25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020, 
28.02.2020, 01.03.2020, 02.03.2020.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal 
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Dosar de executare nr. 1/B/125. Nr. 1442 din 
07.02.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2020, Luna Februarie, 
Ziua 07. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 04, luna Martie, ora 12.00, anul 2020, în 
localitatea Mun. Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, prima 
licitaţie: - Teren care nu este aferent clădirii/ părţii de clădire/ ansamblului de clădiri,fâneaţă, în suprafaţă de 1427 
mp., situat în localitatea C p lni a, jud. Harghita, CF nr. 50084 C p lni a, Nr. Crt. A1, Top: 3199/2, preţ de 
evaluare/ de pornire al licitaţiei 3950/3950 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, 
după caz: Creditori: AJFP Harghita SFM Odorheiu Secuiesc. Sarcini: Liber de sarcini. *) În conformitate cu 
prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
operaţiunea este taxabilă (cota de TVA ...). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel 
termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de 
data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a 
constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei 
se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov, cod de identificare fiscală 3227048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita din 
Miercurea Ciuc; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie 
răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 
revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare 
a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: 
... Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266.217558. Data 
afişării: 10.02.2020.

ă â ţ ă â ţ

ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel: 
0236.307.718/ fax: 0236/461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați 
organizează, în data de 03.03.2020, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de 
spațiu medical, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în str. Nucului nr. 3, apartament 13, etaj I; 3. 
Imobilul este compus din: cameră în suprafață de 12,75 mp, cotă indiviză de 4,62% din terenul aferent 
apartamentului în suprafață de 20,97 mp, precum şi cota indiviză de 4,62% din părțile comune din imobil în 
suprafață de 10,33 mp, având nr. cadastral nou 1108711-C1-U13; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi 
venituri la bugetul local al Municipiului Galați şi desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații 
privind documentația de participare: 5.1. Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul 
Primăriei Municipiului Galați, Serviciul Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. Prețul 
Caietului de Sarcini este de 50 lei; 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună 
plicuri cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere 
a plicurilor: 02.03.2020, ora 13.00; 6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. 
Domnească nr.54, Biroul Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune intr-un singur exemplar; 7. Data şi locul în care 
se va desfăşura şedinta publică de licitație: 03.03.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax, email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei nr.153, jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-
comunicare@just.ro; 9. Persoană de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.718.

Primăria Municipiului Brăila, anunţă organizarea 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 334,00 mp, situat în Brăila, Str. 
Mașinilor, nr. 3, NCP 9953,  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 18.03.2020, 
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 
hârtie de la sediul organizatorului, et. 5, cam. 508, urmare unei 
solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, începând cu data 
prezentului anunț și până cel mai târziu în data de 17.03.2020.

Primăria Municipiului Brăila, anunţă organizarea 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 18.03.2020, 
ora 09:00.

- 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 
hârtie de la sediul organizatorului, et. 5, cam. 508, urmare unei 
solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, începând cu data 
prezentului anunț și până cel mai târziu în data de 17.03.2020.

Primăria Municipiului Brăila, anunţă organizarea 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 198,00 mp, situat în Brăila, Str. 
Alexandru Vlahuță FN – în spatele imobilului din Str. Alexandru 
Vlahuță, nr. 65, NCP 91794, 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 18.03.2020, 
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 
hârtie de la sediul organizatorului, et. 5, cam. 508, urmare unei 
solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, începând cu data 
prezentului anunț și până cel mai târziu în data de 17.03.2020.
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l Doly Super Market S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, urmatoarele 
bunuri: autoutilitara Ford Transit, nr. 
inmatriculare PH-21-DLY, an fabricatie 
2006, la pretul de 1.134,40 euro; autoutili-
tara Ford Transit, nr. inmatriculare 
PH-99-TOR, an fabricatie 2000, la pretul 
de 1.077,60 euro; autoutilitara Ford 
Transit, nr. inmatriculare PH-13-YOS, an 
fabricatie 2008, la pretul de 1.699,20 euro. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 
de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizitionarea regu-
lamentului de vanzare se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar, la numerele 
de telefon/fax: 0728.485.605/ 0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza 
in data de 19.02.2020, ora 12:30, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
20.02.2020, 21.02.2020, 24.02.2020, 
25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020, 
28.02.2020, 01.03.2020, 02.03.2020.

l Gold-Trans-Tur S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, autoturism 
marca BMW 525D, an fabricatie 2002, 
km: 719.125, la pretul de 910 euro, fara 
TVA. Licitatia se va organiza in data de 
19.02.2020, ora 13:30, iar in cazul in care 
bunul nu va fi valorificat, aceasta este 

reprogramata pentru data de 20.02.2020, 
21.02.2020, 24.02.2020, 25.02.2020, 
26.02.2020, 27.02.2020, 28.02.2020, 
01.03.2020, 02.03.2020. Inscrierea la lici-
tatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la sediul lichi-
datorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
numerele de telefon/fax: 0728.485.605/ 
0244.597.808, email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
numărul de fax şi adresa de e-mail ale auto-
rităţii contractante: Primăria Comunei 
Dărmăneşti, județul Suceava, telefon: 
0230.551.532, fax: 0230.551.532, e-mail: 
primaria_comdarmanesti@yahoo.com, cod 
fiscal: 4244300. 2. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, numărul de fax şi 
adresa de e-mail ale biroului de la care se 
poate solicita documentaţia de atribuire. 
Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată 
în vederea obţinerii documentaţiei de atri-
buire: Primăria Comunei Dărmăneşti, 
județul Suceava, telefon: 0230.551.532, fax: 
0230.551.532, e-mail: primaria_comdarma-
nesti@yahoo.com. Documentaţia de atri-
buire, pe suport hârtie şi/sau în format 
electronic este pusă, cu titlu gratuit, la 
dispoziţia ofertanţilor care au înaintat o 
solicitare în acest sens. 3. a) Locul prestării 
serviciilor: conform documentaţiei de atri-
buire. b)Obiectul concesionării, natura şi 
dimensiunea prestărilor: Serviciul de utili-
tate publică de distribuţie a gazelor naturale, 

în baza HG nr. 209/2019, reprezentând 
ansamblul activităţilor şi operaţiunilor 
desfăşurate de către concesionar pentru sau 
în legătură cu activitatea de distribuţie a 
gazelor naturale în perimetrul concesiunii, 
respectiv Comuna Dărmăneşti, județul 
Suceava, inclusiv serviciile de proiectare 
tehnică, documentaţii pentru obţinerea 
autorizaţiei de construcţii, construcţia, 
exploatarea şi dezvoltarea sistemului de 
distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea 
acestora, conform precizărilor din caietul de 
sarcini. Temeiul legal: art.8 din HG nr. 
209/2019. c)Termenul de finalizare sau 
durata contractului: 49 de ani. 4.a)Termenul 
de depunere a ofertelor: 09.04.2020, ora 
14.00. b)Adresa la care trebuie transmise 
ofertele: Comuna Dărmăneşti, județul 
Suceava, telefon: 0230.551.532, fax: 
0230.551.532, e-mail: primaria_comdarma-
nesti@yahoo.com. c)Limba sau limbile în 
care trebuie redactate ofertele: română. d) 
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
10.04.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Dărmăneşti, județul Suceava. 
5.Condiţiile personale, tehnice şi financiare 
pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: 
Conform documentaţiei de atribuire. 6.
Criterii utilizate la atribuirea contractului: 
Conform documentaţiei de atribuire. 7.După 
caz, procentajul minim din lucrări care 
trebuie acordat părţilor terţe: Conform 
documentaţiei de atribuire. 8.Data trimiterii 
spre publicare a anunţului de participare: 
14.02.2020. 9.Denumirea şi adresa organis-
mului competent de rezolvare a contestaţi-
ilor şi, după caz, de mediere. Informaţii 
exacte privind termenele de depunere a 

contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, 
numărul de telefon, numărul de fax şi 
adresa de e-mail ale biroului de la care se pot 
obţine aceste informaţii: Tribunalul Suceava, 
Secţia Contencios Administrativ, cu sediul în 
str.Ștefan cel Mare, nr. 62, oraşul Suceava, 
judeţul Suceava, telefon: 0230.214.948, 
0230.523.290, fax: 0230.522.296, e-mail: 
trsv-registratura@just.ro

PIERDERI
l Cabinet Individual de Insolvență 
Grosariu Oana Raluca Mihaela, C.I.F. 
30721742, cu sediul în mun. Iaşi, str. Ion 
Creangă  nr. 52, bloc S1, scara B, ap.17, 
jud.Iaşi, număr de înscriere în registrul 
formelor de organizare RFO I-1166, Tel 
0728.350.612, declara pierdute certifica-
tele constatatoare originale si certificatul 
de înregistrare original, pentru urmă-
toarea societate: Eldav Agro Food S.R.L. 
cu sediul în Mun. Brăila, Șos.Buzăului, 
bloc A12, scara C, etaj 4, ap.64,  Jud. 
Brăila cu J09/248/2008 şi CUI: 23472592.

l Subscrisa “SNELL OK” SRL, 
persoană juridică română cu sediul în 
Oraşul Otopeni, Str.23 August, nr.168, 
Mansardă, Ap.11, Judeţul Ilfov, înma-
triculată la Registrul Comerţului sub 
n r. J 2 3 / 2 5 6 9 / 1 8 . 1 1 . 2 0 0 9 ,  C U I : 
26233760, declară pierdut Certificatul 
de înregistrare seria B, nr.2097732, 
eliberat la data 23.11.2009 de către 
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti. Il 
declarăm nul.

l Pierdut certificat de înregistrare seria B, 
nr. 3025709, eliberat  la data de   
09.02.2015, aparținând Lady’s Studio 
Art’pro SRL; J40/1428/2015; CUI 
34073856. Se declară nul.

l Subscrisa SC Rohel Trans Internati-
onal SRL, cu sediul în comuna Clinceni, 
sat Olteni, str.Șoseaua de Centură, nr.14, 
et.1, județul Ilfov, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr.J23/1783/2005, având 
cod unic de înregistrare: 16291216, 
declară pierderea certificatului consta-
tator aferent activităților desfăşurate la 
sediul social, acesta urmând a fi nul.

l TOUCH & GO S.R.L., J13/846/2016, 
ROONRC. J13/846/2016, CUI 35890408, 
sediu: Mun Constanta, Str. Poporului nr. 36, 
et. 1, camera 4, jud C-TA -pierdut certificat 
inmatriculare si certificate constatatoare 
sediu social si beneficiari, le declaram nule

l Societatea Fotbal Club Rapid 1923 
SA, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, 
Str.Constantin Caracas, Nr.24A, 
parter şi etajul 1, J40/5585/2018, 
CUI:39233788, declarăm pierdute 
următoarele documente: Certificatul 
de înregistrare mențiune din 
02.09.2019, rezoluția nr. 109925/ 
30.08.2018, Certificatul de înregis-
trare seria B, nr.3904836, Certificate 
constatatoare privitoare la activitățile 
autorizate la sediul social, la sediul 
secundar şi la beneficiari eliberate la 
02.09.2019. Le declarăm nule.


