
ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Joi, 30 aprilie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l  Clubul Sportiv al Armatei 
„Steaua”, cu sediul în Bulevardul 
Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
unui post vacant de conducere de 
personal civil contractual de şef 
secţie gr.II la secţia management din 
Centrul de administrare stadion 
„Steaua” (absolvenţi de studii 
universitare cu diplomă de licenţă, 
domeniul management/ economic /
administraţie, 5 ani vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor). 
D e s f ă ş u r a r e a  c o n c u r s u l u i : 
26.05.2020, ora 11.00- proba scrisă; 
29.05.2020, ora 10.30- proba prac-
tică; 04.06.2020, ora 10.30- interviu. 
Data limită de depunere a dosarelor: 
15.05.2020, ora 16.00. Probele se 
desfăşoară la sediul clubului, unde 
se depun şi dosarele de concurs şi 
sunt afişate şi detaliile organizato-
rice. Datele de contact ale secretaria-
tului: tel.021.413.60.07, int.143.

l Primăria Comunei Ceptura, cu 
sediul în Comuna Ceptura, nr.266, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante, de: -referent, 
grad profesional II -un post, în 
cadrul Compartimentului Agricol/
Cadastru din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Ceptura, conform prevederilor HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea regu-
lamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Concursul se organi-
zează şi se va desfăşura la sediul 
Primăriei comunei Ceptura, Judeţul 
Prahova, astfel: -Proba scrisă în 
data de 27.05.2020, ora 10.00; 
-Proba interviu în  data de 
29.05.2020, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă -cel puțin 3 ani; -cunoştințe 
în domeniul IT -nivel de bază. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
comuna Ceptura. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 

sunt afişate la sediul Primăriei 
comunei Ceptura, judeţul Prahova. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0244.445.002 int.104.

l  Clubul Sportiv al Armatei 
„Steaua”, cu sediul în Bulevardul 
Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual: 1 post de 
conducere de şef formaţie muncitori 
gr.II la formaţia întreţinere, repa-
raţii şi exploatare centrală termică, 
instalaţii sanitare, de încălzire, 
ventilare şi climatizare din Centrul 
de administrare stadion „Steaua” 
(absolvenţi de studii medii cu 
diplomă de bacalaureat, 5 ani 
vechime în muncă şi în specialitate). 
D e s f ă ş u r a r e a  c o n c u r s u l u i : 
26.05.2020, ora 11.00- proba prac-
tică; 29.05.2020, ora 10.30- interviu. 
Data limită de depunere a dosa-
relor: 15.05.2020, ora 16.00; 1 post 
de execuție de muncitor calificat III 
(instalator instalaţii tehnico-sanitare 
şi de gaze) la Centrul de adminis-
trare stadion „Steaua” (absolvenţi 
de studii medii sau generale, 3 ani şi 
6 luni vechime în muncă şi în speci-
alitate). Desfăşurarea concursului: 
27.05.2020, ora 11.00-  proba prac-
tică; 02.06.2020, ora 10.30- interviu. 
Data limită de depunere a dosarelor: 
15.05.2020, ora 16.00; 1 post de 
execuție de muncitor calificat IV 
(instalator instalaţii tehnico-sanitare 
şi de gaze) la Centrul de adminis-
trare stadion „Steaua” (absolvenţi 
de studii medii sau generale, 6 luni 
vechime în muncă şi în specialitate). 
D e s f ă ş u r a r e a  c o n c u r s u l u i : 
27.05.2020, ora 11.00- proba prac-
tică; 02.06.2020, ora 10.30- interviu. 
Data limită de depunere a dosa-
relor: 15.05.2020, ora 16.00. Pentru 
toate posturile, proba practică se 
desfăşoară la Complexul sportiv 
„Steaua-Ghencea”, Bulevardul 
Ghencea, nr.45, sector 6, Bucureşti, 
iar interviul se desfăşoară la sediul 
clubului. Dosarele de concurs se 
depun la sediul clubului unde sunt 
afişate şi detaliile organizatorice. 
Datele de contact ale secretariatului: 
tel.021.413.60.07, int.143.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii de depozitare şi servicii 
conexe. Detaliile complete pot fi 
găsite pe site-ul www.anaf.ro, secti-
unea “Anunţuri” - “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri şi servicii”.

l SC IRO Mad Expert SRL, cu 
sediul în Municipiul Târgovişte, str.

Laminorului, nr.16, județul Dâmbo-
vița, titular al planului/ programului 
PUZ - Construire hală de producție, 
în Municipiul Târgovişte, str. Lami-
norului, nr. 16, județul Dâmbovița, 
anunț publicul interest asupra depu-
nerii solicitării de obținere a avizului 
de mediu pentru planul /programul 
menționat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului/ programului poate fi 
consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Dâmbovița din 
Târgovişte, str.Calea Ialomiței, nr.1, 
județul Dâmbovița, de luni până joi, 
între orele 9.00-11.00. Observații /
comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul APM Dâmbovița, în 
termen de 15 zile de la publicarea 
anunțului.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., 
având sediul în comuna Muşăteşti, 
județul Argeş, în calitate de proiec-
tant  anunță elaborarea primei 
versiuni pentru planul/programul 
”Amenajamentul Fondului Fores-
tier  Proprietate  Privata  aparți-
nând persoanelor fizice Panovici 
Alexandru Marcel, Constantin 
Răducu Florin, Dumitraşcu George 
Șerban, Obeanu Ecaterina, Dicu 
Ecaterina, Popescu Dumitru, 
Ciuculete Angela, Popescu Nicolae 
Sorin, Popescu Tiberiu Viorel, Geor-
giana Nicolette, Popescu Maria, 
Șerban Dumitru şi Persoanei Juri-
dice Sfânta Mânăstire Ioachim şi 
Ana Din Județul Gorj - U.P. I 
Cruşeț”, cu sediul în comuna 
Cruset, judetul Gorj, în suprafață de 
222,86 ha, situata pe raza comu-
nelor Cruşeț, Căpreni şi Logreşti din 
judeţul Gorj şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza 
la APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, 
Tg. Jiu, zilnic între orele 09.00 - 
15.00 în termen de 15 zile calen-
daristice de la data prezentului 
anunț.

l Anunţ public. S.C. Asradsil 
Vâlsan S.R.L., având sediul în 
comuna Muşăteşti, judetul Argeş, în 
calitate de proiectant pentru: 
Amenajamentul fondului forestier 
proprietate privată aparținând 
persoanei fizice Bratianu Leitner 
Despina, în suprafață de 280,00 ha, 
situata pe raza comunei Mihaesti, 
județul Valcea,   anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul /programul menţionat 
şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului /progra-
mului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

Valcea, din mun. Rm. Valcea, str. 
Remus Bellu, nr. 6, jud. Valcea, de 
luni până joi între orele 9 - 11. 
Observaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M. 
Valcea, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

l CONPET S.A. Ploieşti. Comu-
nicat. Societatea CONPET S.A., 
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 acțio-
narii şi investitorii că, începând cu 
data de 30.04.2020, ora 8:00 AM 
(ora locală), este disponibil raportul 
anual aferent exercițiului financiar 
2019, astfel: - în format electronic pe 
site-ul societății la adresa: www.
conpet.ro, secțiunea Relația cu 
investitorii/ Raportări/ Rapoarte 
anuale (http://www.conpet.ro/ 
relatia - cu - investitorii/ raportari/ 
rapoarte - anuale/); - în formă scrisă, 
acesta putând fi consultat, respectiv 
procurat contra cost la sediul socie-
tății din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 
1-3, jud. Prahova. În contextul 
prevenirii şi limitării răspândirii 
COVID-19 recomandăm ca 
raportul anual aferent exercițiului 
financiar 2019 să fie accesat/ 
consultat în format electronic. 
Informații suplimentare pot fi obți-
nute de la Biroul Guvernanţă 
Corporativă, tel. 0728104169 sau 
email: infoinvestitori@conpet.ro. 
Director General, Ing. Timur - 
Vasile Chiş.

ADUNARI GENERALE
l Erată. La anunțul publicat de SC 
ROMBOX SA, cu sediul în Agnita, 
str.1 Decembrie, nr.32-38, jud.Sibiu, 
în ziarul “Jurnalul”, în data de 
27.04.2020, la rubrica „Adunări 
Generale”, se modifică prima 
convocare a AGEA din 29.04.2020, 
ora 09.00 AM în 29.05.2020, ora 
09.00 AM. Restul anunțului rămâne 
neschimbat.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru lucrări de proiectare, 
furnizare şi execuție echipamente 
HVAC şi Patinuar pentru Clădire 
C1 din cadrul proiectului „Moderni-
zare şi reabilitare Parc Pantelimon”. 
„Documentația de atribuire” se 
poate solicita la adresa de email: 

achizitii@as3-strazi.ro sau la adresa 
din Șoseaua Gării Cățelu nr.1M 
(Parc Pantelimon), Sector 3, Bucu-
reşti. Data limită de depunere a 
ofertelor este 04.05.2020, ora 10.00.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul Local 
Vărăşti, Șoseaua Principală, nr.75, 
Comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu, 
t e l e f o n  0 2 4 6 . 2 3 7 . 1 2 1 ,  f a x 
0246.237.205, e-mail: primariava-
rasti@yahoo.com, cod fiscal 
5026710. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: spaţiu în suprafaţă 
utilă de 54 mp, situat la parter în 
clădire P+1, aflat pe Șoseaua Princi-
pală nr. 73, ce aparţine domeniului 
public al Comunei Vărăşti, judeţul 
Giurgiu ,  conform HCL nr. 
14/15.04.2020 şi temeiului legal: 
OUG nr. 57/03.07.2019. 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 unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituţiei, Compartimentul 
Secretariat. 3.2. Denumirea şi datele 
de contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: de la 
Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Vărăşti, 
Șoseaua Principală, nr. 75, judeţul 
Giurgiu. 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 20 Lei, pentru 
punerea la dispoziția persoanelor 
interesate a documentației de atri-
buire, pe suport de hârtie, respectiv 
10Lei pe suport electronic, ce se 
achită în numerar la casieria Primă-
riei Comunei Vărăşti sau în contul 
RO30TREZ 32121180250XXXXX. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.05.2020, ora 13.00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
28.05.2020, ora 11.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Pr imăria  Comunei  Vărăşt i , 
Compartimentul Secretariat, 
Șoseaua Principală, nr. 75, judeţul 
Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun două exemplare, conform 
cerințelor din documentația de atri-
buire. 5.Data şi locul la care se va 
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desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 28.05.2020, ora 
13.30, Primăria Comunei Vărăști, 
Şoseaua Principală, nr. 75, judeţul 
Giurgiu. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele  pentru ses izarea 
instanței: Secţia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Giurgiu, Strada Episcopiei, nr.13, 
Giurgiu, județul Giurgiu, telefon 
0246.217.492, fax 0374.093.347, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 29.04.2020.

l  RA-APPS București  SRP 
Victoria Cluj, cu sediul în Cluj 
Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, 
nr.54-56, jud. Cluj, anunță organi-
zarea licitației pentru închirierea 
unor spații din administrarea SRP 
Victoria Cluj, după cum urmează: 
-Spațiu comercial cu destinația 
depozit cu suprafață construită de 
672mp, situat pe strada Libertății, 
nr.63, comuna Apahida, jud.Cluj, 
cu preț de pornire a licitației de 
1142,40 Euro /spațiu/lună (cf. CF 
nu se aplică TVA); -Spațiu comer-
cial situat la parterul Hotelului 
Victoria, B-dul 21 Decembrie 1989, 
nr. 54-56, Cluj Napoca, jud.Cluj, cu 
suprafață de 43,55mp și preț de 
pornire a licitației de 836,16Euro /
spațiu /lună (cf.CF nu se aplică 
TVA); -Spațiul cu destinația comer-
cială cu suprafață de 14,55mp, 
situat la etajul 4 al Hotelului 
Victoria, b-dul 21 Decembrie 1989, 
nr.54-56, Cluj Napoca, jud.Cluj și 
preț de pornire a licitației de 
130,95Euro /spațiu /lună (cf.CF nu 
se aplică TVA); -Spațiul în supra-
față de 10mp util, situat pe terasa 
Complexului hotelier Victoria din 
Cluj Napoca pentru amplasarea 
unor stații de telefonie mobilă și 
preț de pornire a licitației de 260 
Euro /spațiu /lună (la care se 
adaugă TVA). Prețul dosarului lici-
tației este de 10Lei, taxa de partici-
pare la licitație este de 5% din prețul 
de pornire a licitației, garanția de 
participare la licitație este de 10% 
din prețul de pornire a licitației. 
Licitația va avea loc la sediul SRP 
Victoria, Cluj Napoca, B-dul 21 
Decembrie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, 
în data de 22.05.2020, ora 10.00. 
Înscrierile se pot face până în data 
de 20.05.2020, ora 10.00. Informații 
suplimentare la tel. 0264.598.776, 
0722.364.784, e-mail srpvictoria@
upcmail.ro. Persoană de contact 
este Vadan Mircea -șef birou tehnic.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Protruck 
Transport SRL, desemnat prin 
Sentinta civila  nr. 3709 din data de 
07.11.2019, pronuntata de Tribunalul 
Ilfov - Sectia Civila, în dosarul nr. 
3979/93/2018, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Protruck Transport 
SRL, constand in teren agricol extra-
vilan (situat in Petrechioaia, judetul 
Ilfov, identficat cu NC 1798/2, in 
valoare totala e 10.000 euro fara 
TVA. Vanzarea bunului imobil apar-
tinand societatii falite se va organiza 
in data de 19.05.2020 ora 14.00, prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul imobil nu se va adju-
deca la termenul de licitatie stabilit, 
se vor organiza alte 2 (doua) licitatii 
saptamanale in datele de 26.05.2020 
si 02.06.2020 la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul acestuia, condi-
tiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 021.227.28.81 si 
0721.236.313.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Şișești, nr.430, 
Comuna Şișești, județul Mara-
mureș, telefon 0262.298.000, fax 
0262.298.001, e-mail: primariasi-
sesti@yahoo.com, cod fiscal 
3627277. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: bun imobil: teren în suprafață 
de 1.052mp, aparținând domeniului 
privat al Comunei Şișești, înscris în 
CF 52179 Şișești, număr cadastral 
atribuit 52179, în vederea realizării 
unei spălătorii auto și a unui depozit 

de materiale de construcții. Docu-
mentația a fost aprobată prin HCL 
25/08.04.2020 și conform temeiului 
legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul Primă-
riei Comunei Şișești, nr.430, județul 
Maramureș. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Secretariat, de la 
sediul Primăriei Comunei Şișești, 
nr.430,  județul  Maramureș. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 500Lei, numerar la 
casieria instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
15.05.2020, ora 13.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 25.05.2020, 
ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă 
la Registratura Primăriei Comunei 
Şișești, nr.430, Comuna Şișești, 
județul Maramureș. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 26.05.2020, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Şișești, nr. 
430, județul Maramureș. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/ sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Maramureș, Bd.Republicii, nr.2A, 
Municipiul Baia Mare, județul 
Maramureș, telefon: 0262.218.235 
-40, fax 0262.218.209, e-mail: tr-ma-
ramures-reg@just. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 29.04.2020.

l Anunţ de închiriere prin licitaţie: 
Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva prin Direcţia Silvică 
Argeș, cu sediul în Pitești, str. 
Trivale nr. 82, telefon 0248/213434, 
fax 0248/214099, număr înmatricu-
lare ORC J40/450/1991, cod fiscal 
RO 1590120, activitate principală 
codul CAEN 0210, închiriază prin 
licitaţie Păstrăvăria Oești aflată în 
administrarea Ocolului Silvic 
Vidraru, obiectiv amplasat pe raza 
comunei Albeștii de Argeș, județul  
Argeș. Caietul de sarcini și docu-
mentația de licitație se poate obţine 

de la sediul Direcţiei Silvice Argeș 
începând cu data de 04.05.2020. 
Licitaţia va avea loc la sediul Direc-
ţiei Silvice Argeș, în data de 
18.05.2020, ora 10:00. Preţul de 
pornire la licitaţie, aprobat în baza 
Hotărârii nr. 14 din 16.04.2020 a 
Comitetului Director al Direcției 
Silvice Argeș, va fi  de 57.000 lei/an 
fără TVA. Alte date relevante 
privind închirierea activului pot fi 
obţinute prin solicitarea caietului de 
sarcini și a documentaţiei aferente 
procedurii de licitaţie. Informaţii 
suplimentare la sediul Direcţiei 
Silvice Argeș, persoană de contact 
Z a m f i r e s c u  O l i v i a n ,  t e l . 
0731.800.331 sau 0248/213434.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria municipiului 
Bistriţa, CIF:4347569, cu sediul în 
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr.6, județul 
Bistriţa-Năsăud, telefon/fax: 
0263.232.391, persoana de contact: 
Mihaela Horotan, e-mail: mihaela-
horotan@yahoo.com. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunurilor care 
urmează să fie închiriate: -teren în 
suprafață de 9mp (lot 1), str.Barbu 
Lăutaru- Sala Polivalentă; -teren în 
suprafață de 9mp (lot 2), Bistrița, str.
Barbu Lăutaru- Sala Polivalentă; 
-teren în suprafață de 10mp, Bistrița, 
str.Liviu Rebreanu, nr.17; -teren în 
suprafață de 5mp, Bistrița, Piața 
Mihai Eminescu; -teren în suprafață 
de 7,64mp Bistrița, str.Liviu 
Rebreanu, nr.1; -teren în suprafață 
de 7,64mp Bistrița, str.Liviu 
Rebreanu, nr.56. Suprafețele de 
teren ce se scot la licitație sunt 
proprietate publică a municipiului 
Bistrița. Închirierea se face conform 
OUG 57/2019 și a Hotărârii Consi-
liului Local nr.49 din 27.03.2020. 3.
Informații privind documentația de 
atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tațile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: La cerere 
contra cost pe suport de hârtie și 
gratuit în format electronic prin 
accesarea paginii de internet a 
Primăriei municipiului Bistrița la 
secțiunea anunțuri/ Direcția Patri-
moniu/ Anunțuri licitații. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Registratura Servi-

ciului public municipal “Direcţia 
Patrimoniu” din cadrul Primăriei 
municipiului Bistriţa, str.Gh.Şincai, 
nr.2. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 100Lei, se poate 
achita la casieria Direcției Patri-
moniu, str. Gh. Şincai, nr.2, sau în 
c o n t u l  R O 9 8 T R e Z 1 0 1 2 1 E 
335000XXXX deschis la Trezoreria 
Bistrița. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 11.05.2020, ora 
16.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor:  20.05.2020, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei 
municipiului Bistrița, str.Gh.Şincai, 
nr.2, parter. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 21.05.2020, ora 10.30, la sediul 
Primăriei municipiului Bistriţa, 
Piaţa Centrală nr. 6. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Judecătoria Bistriţa, 
cu sediul în municipiul Bistriţa, str.
A l b a  I u l i a ,  n r. 1 ,  e t a j  1 , 
tel.0263.212.45.27, e-mail: jud-bistri-
ta-dosare@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 28.04.2020. Primar, Ovidiu 
Teodor Creţu.

PIERDERI
l Declar pierdut Certificat consta-
tator aparținând SC Viodani Com 
SRL, J06/76/1995, RO7104424, 
sediul în localitatea Jelna, nr. 43, 
jud. BN, pentru punct de lucru -Bar 
la adresa Jelna, str. Principală, nr. 
47. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat ambarcațiune 
agrement cu nr.A0009445 pentru 
ambarcațiunea cu număr înmatri-
culare 0256-TO. Se declară nul.

l  P a p e r  Q  E u r o p e  S R L , 
J12/2782/2016, CIF: 36341750, 
anunță pierderea Certificatelor 
constatatoare. Le declarăm nule.

l Pierdut Document de control 
pentru transport rutier contra cost, 
de persoane, prin servicii ocaziona-
le-national, pe numele S.C. LICRIF 
IMPEX S.R.L. urmatoarele serii: 
47999, 47998, 30129, 30128, 30127, 
30126. Se declara nule.


