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OFERTE SERVICIU
l  Grădinița cu Program 
Prelungit Nr.1 Slatina, cu 
sediul în Slatina, str.Unirii, 
nr.6, judeţul Olt,  anunţă 
a m â n a r e a  c o n c u r s u l u i 
conform H.G.nr.286/2011 
pentru ocuparea postului 
contractual vacant de îngriji-
toare grupă copii organizat 
iniţial: -Proba scrisă în data de 
13.04.2020, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 14.04.2020, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 15.04.2020, ora 10.00. 
Astfel: La o dată care se va 
comunica ulterior. Prin acest 
anunţ venim în completarea 
celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a număr 
275/20.03.2020, pagina 6, cod 
247.737.

l Spitalul Municipal Caracal, 
cu  sediul  în  munic ipiul 
Caracal, str.Plevnei, nr.36, 
judeţul Olt, anunţă amânarea 
c o n c u r s u l u i  c o n f o r m 
H.G.nr.286 /2011  pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de asistent medicină 
generală debutant organizat 
iniţial: -Proba scrisă în data de 
07.04.2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10.04.2020, 
ora 10.00 astfel: La o dată care 
se va comunica ulterior. Prin 
acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a 
număr 255/13.03.2020, pagina 
5, cod 247.169.

l Spitalul Municipal Caracal, 
cu  sediul  în  munic ipiul 
Caracal, str.Plevnei, nr.36, 
judeţul Olt, anunţă amânarea 
c o n c u r s u l u i  c o n f o r m 
H.G.nr.286 /2011  pentru 
ocuparea posturilor contrac-
tuale vacante de asistent 
medicină generală principal -2 
posturi, organizat iniţial: 
-Proba scrisă în data de 
21.04.2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 24.04.2020, 
ora 10.00 astfel: La o dată care 
se va comunica ulterior. Prin 
acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a 

număr 277/23.03.2020, pagina 
4, cod 247.828.

CITATII
l Numitul Florea Nicu, cu 
domiciliul legal in municipiul 
Galati, str. Energiei nr. 2, bl. 
11l, sc 4, ap. 62, jud. Galati, 
este citat la Tribunalul Galati 
in data de 21.04.2020, in 
dosarul civil nr. 152/121/2020, 
sala 3, ora 08:30, in proces cu 
DGASPC Galati, avand ca 
obiectie o actiune formulate in 
temeiul Legii nr. 273/2004 
privind procedura adoptiei.

l Se citează pârâții Manea 
G h e o r g h e  ș i  Tă n ă s e s c u 
G a b r i e l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
1611/90/2019, la Tribunalul 
Vâlcea, în data de 05.05.2020, 
obiect - reparare prejudicii 
erori judiciare, în proces cu 
reclamant Nanora Nicolae.

ADUNARI GENERALE
l Administratorul unic al 
societăţi i  comerciale  SC 
Transmar Ialomita SA, cu  
sediul social în Șos.Amara, Nr. 
3, Slobozia, jud.Ialomița, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  I a l o m i ț a  s u b  n r. 
J21/158/1991, având CIF 
RO2073076, prin dl.Liviu 
Costache, în calitate de Admi-
nistrator unic, în temeiul 
Art.111 și Art.117 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, astfel cum a fost 
m o d i f i c a t ă  c o n v o c ă m 
Adunarea Generală Ordinară 
a acţionarilor societăţii pentru 
toți acționarii înscriși în Regis-
trul acționarilor societății la 
sfârșitul zilei de 01.05.2020, la 
data de 09.05.2020, ora 09.00, 
la București,  Str.Aristide 
Pascal Nr.5 , cu următoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea 
Raportului Administratorului 
Unic pe anul 2019. 2.Apro-
barea Raportului Comisiei de 
Cenzori pe anul 2019. 3. Apro-
barea bilanțului contabil la 
31.12.2019 și descărcarea de 
gestiune a administratorului 
unic. 4. Aprobarea Bugetului 
de Venituri  și  Cheltuieli 

pentru anul 2020. 5.Prelun-
g i rea  mandatu lu i  D- lu i 
Costache Liviu pe o perioadă 
de 4 ani în calitate de Admi-
nistrator unic al societății. În 
caz de neîntrunire a cvoru-
mului necesar, adunarea se 
reprogramează pentru data de 
10.05.2020, ora 09.00.

l Administratorul Unic al 
Electro Energetica SA, cu 
sediul în Aleea Grădinii, 
nr.2B, Dobroești, Jud.Ilfov, în 
conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 privind societă-
ţile comerciale republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare și în baza art.15 din 
Actul Constitutiv al societăţii, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a  Acț ionari lor 
Electro Energetica SA în data 
de 05.05.2020, ora 16.00, la 
punctul de lucru al societăţii 
din București, Sector 2, Calea 
Moșilor, nr.292, bloc 38, scara 
2, etaj 9, ap.55, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Prezentarea și 
aprobarea  b i lanțu lu i ,  a 
Contului de profit și pierdere, 
a Raportului comisiei de 
cenzori și a Raportului de 
gestiune al Administratorului 
unic  pr iv ind act iv i tatea 
Electro Energetica SA, la data 
de 31.12.2019. 2.Descărcarea 
Administratorului unic de 
gestiunea anului 2019. 3.
Repartizare dividende din 
rezultatul reportat. 4.Prezen-
tarea și aprobarea Bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 
2020. 5.Prelungire mandate 
cenzori. 6.Diverse. Data de 
referinţă pentru acţionarii 
îndreptăţiţi sa fie înștiinţaţi să 
voteze în cadrul Adunării 
Generale este 22 aprilie 2020, 
ora 15.00. În caz de neîntru-
nire a cvorumului necesar, 
AGA se va reprograma în ziua 
de 07.05.2020, ora 15.00, la 
aceeași adresă.

l Convocator: Consiliul de 
Administraţie din cadrul 
societăţii TIN Management 
Grup S.A., în conformitate cu 
prevederile art.117 din Legea 
31/1990 –republicată, precum 

și în baza art.32 din Actul 
Constitutiv al  societăţi i , 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în 
data de 27.05.2020, orele 12.00 
la sediul societăţii din Mun. 
București, Calea Șerban Vodă 
nr. 213-217, etaj 1, sector 4, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea Situaţiilor Finan-
ciare anuale la 31.12.2019 ce 
includ bilanţul contabil, contul 
de profit și pierdere, reparti-
zarea rezultatului exerciţiului 
financiar și situaţia activelor 
imob i l i za te ,  înso ţ i t e  de 
Raportul  de Gestiune al 
Administratorilor și Raportul 
Comisiei de Cenzori; 2.  Apro-
barea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2020; 3. 
Completarea Consiliului de 
Administraţie al TIN Manage-
ment Grup S.A., stabilirea 
indemnizaţiei și încheierea 
Contractului de Administrare; 
4. Prelungirea mandatului 
Comisiei de Cenzori a socie-
tăţii. În situaţia în care, la 
data și la ora  mai sus preci-
za te ,  nu  va  f i  în t run i t 
cvorumul statutar și legal, 
ședinţa se reconvoacă în data 
de 28.05.2020, orele 12.00 în 
același loc, cu aceeași ordine 
de zi.  Prezentul convocator 
a n u l e a z ă  c o n v o c a t o r u l 
publicat în Jurnalul cotidian 
naţional nr. 573/28.02.2020 ca 
efect a măsurilor impuse prin 
ordonanţele militare aferente 
stării de urgenţă.  

LICITATII
l Comuna Cornești, CUI 
4426182 , cu sediul în loc.
Cornești, str.Principală, nr.14, 
com.Cornești, jud.Cluj, tel.: 
0 2 6 4 . 7 0 1 . 3 6 5 ,  f a x : 
0264.355.515, e-mail: primari-
acornesti@vahoo.com, organi-
zează licitaţie publică pentru 
concesionarea a 72,38ha 
pășune situată în extravilanul 
com.Corneșt i .  Relaţ i i  la 
tel.0264701365, int.6.

l Curtea de Apel Craiova 
anunţă inițierea procedurii de 
„Închiriere a unui imobil 
necesar funcţionării apara-

tului propriu al Curţii de Apel 
Craiova” și vă invită să depu-
neţi ofertele dumneavoastră în 
acest sens, în conformitate cu 
documentaţia de atribuire ce 
poate fi descărcată gratuit de 
pe site-urile instituţiei portal.
just.ro sau www.curteadeapel-
craiova.eu. Ofertele se depun 
la sediul  Curţi i  de Apel 
Craiova din str.Constantin 
Brâncuși, nr.5A, Craiova, 
până cel târziu 16.04.2020, ora 
16.00.

l 1.Primăria comunei Salva, 
nr.153, jud.Bistriţa-Năsăud, 
o rgan izează  în  data  de 
27.04.2020, ora 9.00, la sediul 
unităţii, licitaţie publică, în 
vederea concesionării de tere-
nuri cu destinaţie pășune, 
cuprinse în domeniul public al 
comunei Salva. 2.Documen-
tația de atribuire se poate 
ridica de la sediul Primăriei 
comunei Salva, secretariat, 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
03.04.2020, la preţul de 100Lei 
și se achită la casieria Primă-
r i e i  c o m u n e i  S a l v a .  3 .
Termenul limită pentru solici-
tarea de clarificări de la Auto-
r i t a t e a  c o n t r a c t a n t ă : 
16.04.2020, ora 12.00. 4.Ofer-
tele se pot depune la sediul 
Primăriei comunei Salva, 
secretariat, până în data de 
24.04.2020, ora 9.00. 5.Relaţii 
la  te l .0263 .361 .202 ,  fax 
0263.361.202. 6.Taxa de parti-
cipare la licitaţie este de 
300Lei ,  iar  taxa  pentru 
garanţia de participare la lici-
taţie este de 500Lei și se achită 
la casieria Primăriei comunei 
Salva.

l  1 .Informați i  generale 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul 
Local Ormeniș, strada Princi-
p a l ă ,  n r. 2 9 1 ,  C o m u n a 
Ormeniș, județul Brașov, 
telefon 0268.284.974, fax 
0372.002.771, e-mail: prima-
riaormenis@yahoo.ro, cod 
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fiscal 4777230. 2.Informații 
generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează 
să fie închiriat: 2 camere 
pentru farmacie și 1 grup 
sanitar, situate în clădirea 
primăriei și a dispensarului 
comunal Ormeniș, în supra-
față totală de 54,16mp, ce 
aparține domeniului public al 
Consiliului Local Ormeniș, 
județul  Brasov,  conform 
H.C.L.nr.13/26.03.2020 și 
t e m e i u l u i  l e g a l : 
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la 
cerere, online pe adresa: 
e-mail: primariaormenis@
yahoo.ro. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: de 
la Compartimentul Secreta-
riat din cadrul Primăriei 
Comunei Ormeniș, strada 
Principală, nr.291, județul 
Brașov. 3.3.Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 20Lei/
exemplar, se achită cash la 
casieria Primăriei Comunei 
Ormeniș. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor: 21.04.2020, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 24.04.2020, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie  depuse oferte le : 
Primăria Comunei Ormeniș, 
Compartimentul Secretariat, 
strada Principală, nr.291, 
județul Brașov. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate 
-unul exterior și unul interior. 

5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
2 4 . 0 4 . 2 0 2 0 ,  o r a  1 1 . 0 0 , 
Primăria Comunei Ormeniș, 
strada Principală, nr.291, 
județul Brașov. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Brașov, Strada 15 Noiembrie, 
nr.45, Brașov, județul Brașov, 
telefon 0268.419.615, fax 
0 2 6 8 . 4 1 8 . 0 5 4 ,  e - m a i l : 
trbrasov@just.ro.  7.Data 
transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, 
î n  v e d e r e a  p u b l i c ă r i i : 
01.04.2020.

l  1 .Informați i  generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identifi-
care fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Comuna Ș ipote ,  S trada 
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, 
Comuna Șipote, județul Iași, 
telefon 0232.238.333, fax 
0232.238.320, e-mail: primaria-
sipote@yahoo.ro, cod fiscal 
4540291. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să 
fie concesionat: suprafață 
totală de 118,72ha pășune 
comunală, destinată pășuna-
tului bovinelor, caprinelor, 
ovinelor din Comuna Șipote 
(defalcată pe 13 loturi, aparți-
nând domeniului public, 
conform documentației de 
atribuire), situată adminis-
trativ pe teritoriul Unităţii 
Administrativ Teritoriale 
Comuna Șipote, judeţul Iași, 
conform H.C.L.48/30.03.2020 
ș i  t e m e i u l u i  l e g a l : 
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-

mentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, transmisă cu 
cel puțin 4 zile înainte, de la 
sediul Primăriei Comunei 
Șipote. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Șipote, 
Strada Alexandru Lăpuș-
neanu, nr.1, Șipote, județul 
Iași. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot 
achita contravaloarea docu-
mentației de atribuire de 50Lei 
în numerar, la casieria unității 
sau cu ordin de plată în contul 
concedentului: RO95TREZ 
24A705000200130X, deschis la 
Trezoreria Iași, cod fiscal al 
concedentului :  4540291. 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21.04.2020, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
2 7 . 0 4 . 2 0 2 0 ,  o r a  1 1 . 0 0 . 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi 
depusă la Registratura Primă-
riei Comunei Șipote, Strada 
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, 
Comuna Șipote, județul Iași. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 1 
exemplar copie. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 28.04.2020, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Comunei 
Șipote, Strada Alexandru 
Lăpușneanu, nr.1, Comuna 
Șipote, județul Iași. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea l it igi i lor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la 
Judecătoria Hârlău, cu sediul 
în Str.Gheorghe Doja, nr.1, 
Oraș Hârlău, județul Iași, 
telefon 0232.722.344, fax 
0232.722.622, e-mail: jud-hir-
lau-reg@just.ro. 7.Data trans-

miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 01.04.2020.

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: Comuna Berlești, Sat 
Pârâul Viu, Comuna Berlești, 
județul  Gorj ,  te lefon/fax 
0253.217.080, email: comunaber-
lesti@yahoo.ro, cod fiscal 
4956200. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: spațiu 
situat în incinta Școlii Gimna-
ziale Lihulești, în suprafață de 
22mp, aparținând domeniului 
public, având destinația de 
spaț iu  comerc ia l  -chioșc 
a l i m e n t a r ,  c o n f o r m 
H.C.L.Berlești nr.8 din 28 
februarie 2020 și O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ. 3.Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în documen-
tația de atribuire a contractului 
de închiriere. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: se ridică la sediul 
Primăriei Comunei Berlești, pe 
baza unei solicitări scrise. 
3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
b u i r e :  C o m p a r t i m e n t u l 
Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Berlești, Sat Pârâul 
Viu, Comuna Berlești, județul 
Gorj. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50Lei, iar suma se 
achită la casieria unităţii. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.04.2020, ora 
16.00. 4. Informații privind ofer-
tele: Ofertele se depun la sediul 
Primăriei comunei Berlești, Sat 

Pârâul Viu, Comuna Berlești, 
județul Gorj. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28.04.2020, 
ora 14.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Berlești, Comparti-
ment Secretariat, Sat Pârâul Viu, 
Comuna Berlești, județul Gorj. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate -unul 
exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 30.04.2020, Primăria 
Comunei Berlești, sat Pârâul Viu, 
Comuna Berlești, județul Gorj. 
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 Gorj, str.
Tudor Vladimirescu, nr.45, 
Tg-Jiu, județul Gorj, telefon 
0253.212.536, fax 0253.218.147, 
e-mail: tr-gorj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 01.04.2020.

PIERDERI
l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa si Atestat 
ADR emise pe numele Paun 
Gheorghe. Le declar nule.

l Subscrisa SC Midocar SRL, 
cu sediul în municipiul Bucu-
rești, Șos.Odăi, nr.219-225, 
sector 1, Cod Unic de Înregis-
trare RO4992254, în calitate de 
proprietară a imobilului din 
București, Splaiul Unirii, 
nr.643-673, sector 3, intabulat în 
cartea funciară nr.206854, 
declarăm pierdută documen-
taț ia  de  Autor izaț ie  de 
Construire nr.697/11.06.2009, 
emisă de Primăria sectorului 3.

l Pierdut Certificat Consta-
tator și Certificat de Înregis-
trare ORC SC Impact Com 
T r a n s i l v a n i a  S R L , 
RO15996570, J17/1316/2019, 
cu sediul în Galaţi, Str.Cloșca, 
Nr.11, Bl.PS10A, Ap.20. Se 
declară nule.


