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OFERTE SERVICIU
l SC Teredan Production SRL (T2), produca-
toare de huse pentru canapele, cu sediul in 
Oradea, angajeaza muncitori la masina de 
cusut. Informatii suplimentare la 0259.708.494, 
0770.115.222

l S.C. Eurogold Internațional SRL, cu sediul 
în Brașov, str. Codrul Cosminului nr. 114, CUI 
RO 13983654, angajează ajutor de bucătar cod 
941101. Rugăm CV la: adrian.chiper@yahoo.
com.

l Salt & Peper Food SRL angajează bucătar 
având cunoștințe minime/medii de limba 
engleză. Pentru mai multe detalii sunați la nr. 
de tel.0738.321.473 sau transmiteți un email pe 
adresa: wr.team@workand-roll.com

l SC Downtown Building Solutions SRL, 
având CUI: 40835027, cu sediul în București, 
sect. 5, str. Fabrica de chibrituri, nr.15A, 
tronson 3, bl.C2, et.1, ap.10, camera C1, anga-
jează: zidar, cod COR 711205- 15 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 06.02.2020, ora 09.00, 
la sediul societății.

l Chiriac P.Maria Magdalena I.I., având CUI: 
34903704, cu sediul în comuna Arefu, DN7C, 
KM 103,D, jud.Argeș, angajează: bucătar, cod 
COR 512001- 1 post, personal curățenie, cod 
COR 911201- 2 posturi, ospătar, cod COR 
513102- 2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
gastronomiei și respectiv domeniul serviciilor. 
Selecția are loc în data de 06.02.2020, ora 09.00, 
la sediul societății.

l SC Naicadibes SRL, având CUI: 
RO31853024, cu sediul în Sâncraiu Silvaniei, 
comuna Dobrin, nr.67, camera 3, jud.Sălaj, 
angajează: maistru șantier, cod COR 311201- 1 
post, inginer instalaţii, cod COR 214203- 1 
post, instalator apă, gaz, canal, cod COR 
712602- 5 posturi, deservent buldoexcavator, 
cod COR 811106- 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcţiilor. Selecția are loc în data 
de 06.02.2020, ora 08.00, la sediul societății.

l SC Mihgeo COM SRL, având CUI: 
15540190, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str.
Primăverii, 8B, judeţ Vâlcea, angajează: 
spălător auto, cod COR 912201- 2 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. 
Selecția are loc în data de 06.02.2020, ora 10.00, 
la sediul societății.

l Napochim SA, Cluj-Napoca, angajează 
Finisor-asamblator obiecte din mase plastice 
cod COR 814205, din România sau din străină-
tate. Cerințe: minim studii medii, vorbitor de 
limba engleză. Contract pe perioadă determi-
nată. Salariu 1.450Lei NET +bonuri de masă 
+cazare. Interviul constă în evaluarea și 
selecția de CV-uri care se vor depune la adresa 
de mail: office@napochim.ro sau personal la 
sediul firmei, până la data de 06.02.2020. Inter-
viul cu persoanele selectate se va face personal 
la sediul firmei sau prin videoconferință în data 
de 07.02.2020, între orele 08.00-14.00. Telefon 
+40-264.532.015.

l SC AL Huda Trading SRL, cu sediul în 
București, sector 1, angajează muncitor necali-
ficat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, 
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (20 
posturi), COR 931301, femeie de serviciu (3 
posturi), COR 911201, pentru punctul de lucru 
al companiei din sector 1, București. Candi-
dații eligibili sunt rugați să transmită CV-ul la 
adresa de e-mail: alhudatr6@gmail.com, candi-
dații eligibili vor fi contactați telefonic.

l Liceul Tehnologic „Octavian Goga”, cu 
sediul în Jibou, strada Wesselenyi Miklos, nr.5, 
județul Sălaj, organizează concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi contractuale, 
aprobate prin HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: îngrijitor IG, post vacant, contractual, 
pe perioadă nedeterminată. Denumirea 
postului: șofer IM, post vacant, contractual, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
gimnaziale, medii. Data, ora și locul de desfă-
șurare a concursului: -proba scrisă în data de 
25.02.2020, ora 9.00, la sediul instituției; -inter-
viul în data de 25.02.2020, ora 11.00, la sediul 
instituției. Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției. 
Date contact: 0260.644.652.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, localitatea 
București, Șos.Vergului, nr.12, Sector 2, organi-
zează, la sediul spitalului, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante 
contractuale de execuție, perioadă nedetermi-
nată, conform HG nr.286/2011 și Dispoziția 
P r i m a r u l u i  G e n e r a l  a l  C a p i t a l e i 
1709/29.12.2014 de: -1 post registrator medical  
debutant -Serviciul Evaluare și Statistică Medi-
cală; -1 post asistent medical generalist PL 
-Camera de gardă; -1 post bucătar I -Bloc 
Alimentar; -1 post muncitor calificat II -Elec-
trician -Atelier întreținere, reparații; -1 post 
muncitor necalificat -Atelier întreținere, repa-
rații. Condițiile generale și specifice: Regis-
trator medical debutant: -diplomă de studii 
medii de specialitate sau diplomă de studii 
medii; -fără vechime; -concurs pentru ocuparea 
postului. Asistent medical generalist PL: 
-Diplomă de bacalaureat; -Diplomă de școală 
sanitară postliceală; -6 luni vechime în speciali-
tate; -Concurs pentru ocuparea postului. 
Bucătar I: -Studii medii sau profesionale; -Curs 
calificare pentru meseria de bucătar; -6 ani 
vechime în meserie; -Concurs pentru ocuparea 
postului. Muncitor calificat II -Electrician: 
-Studii generale; -Curs calificare pentru 
meseria de electrician; -6 ani vechime în 
meserie; -Concurs pentru ocuparea postului. 
Muncitor necalificat: -Studii generale; -Fără 
vechime; -Concurs pentru ocuparea postului. 
Data concursului: -27.02.2020 -Proba scrisă; 
-04.03.2020 -Interviu. Data-limită de depunere 
a dosarelor -19.02.2020, ora 15.00. Calendarul 
de desfășurare a concursului, bibliografia și 
tematica se afisează la sediul și pe site-ul spita-
lului: www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: 
Ec.Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

l Centrul pentru Seniori al Municipiului 
București,  organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi/ funcții  
contractuale de execuție vacante: -1 post- 
Inspector de Specialitate gradul  IA, în cadrul 
Biroului Administrativ și Secretariat. Condi-
țiile specifice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției: •absolvent de 
studii superioare   cu diplomă de licență; 
•experiență profesională, 7 ani din care cel 
puțin un an în instituții publice; •cunoștințe 
informatice (Windows, Mocrosoft Office, 
Wordpress); •disponibilitate de lucru peste 
program la nevoie; •disponibilitate de schim-
bare a programului de lucru; •abilități de lucru 
în echipă; -1 post- Inspector de Specialitate 
gradul  I,  în cadrul Serviciului Programe și 
Proiecte. Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a ocupării 
funcției: •absolvent de studii superioare  cu 
diplomă de licență; •condiţii minime  de 
vechime  în specialitate, cel puțin 3 ani și 6 luni. 
•cunoștințe informatice (Windows, Mocrosoft 
Office, Wordpress); •disponibilitate de lucru 
peste program la nevoie; •disponibilitate de 
schimbare a programului de lucru; •abilități de 
lucru în echipă; -1 post- Inspector de Speciali-
tate gradul II,  în cadrul Biroului Marketing și 
Relații cu Publicul. Condițiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției: •absolvent de studii superi-
oare   cu diplomă de licență; •condiţii minime  
de vechime  în specialitate, cel puțin 1 an 
experiență profesională în instituții publice,  
relații cu publicul; •cunoștințe informatice 

(Windows, Mocrosoft Office, Wordpress); 
•disponibilitate de lucru peste program la 
nevoie; •disponibilitate de schimbare a progra-
mului de lucru; •abilități de lucru în echipă; 
Pentru ocuparea unui post vacant sau 
temporar vacant candidații trebui să îndepli-
nească condițiile generale, conform art. 3 din 
Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului- cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale  și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
Concursul se va organiza conform calendarului 
următor: 1. Ultima zi pentru depunerea dosa-
relor 20.02.2020- ora 14,00; 2. Selecția dosarelor  
21.02.2020; 3. Proba scrisă 27.02.2020-  ora 
10,00; 4. Interviul  04.03.2020 - ora  10,00. 
Pentru înscrierea la concurs candidații vor 
prezenta un dosar de concurs care va conține 
documente conform art.6 din Hotărârea nr. 286 
din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regula-
mentului- cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale  și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul institu-
ției, București, Bld. Basarabia, nr.37-39, Sector 
2 (incinta Arenei Naționale) intrarea D, Et.1, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al României, 
partea a-III-a, pe site-ul wwwcs-mb.ro și pe 
posturi.gov.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul instituției, compartimentul 
resurse umane  sau la tel. 0768104143.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în 
București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: -1 (un) post 
liftier, nivel studii M -perioadă nedeterminată. 
Acte necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la concurs; -copia 
actului de identitate; -copia certificatului de 
naștere, de căsătorie; -copie acte studii și alte 
acte care atestă efectuarea unor specializări 
(cursuri); -autorizare ISCIR; -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și, după caz, în speci-
alitate; -cazierul judiciar; -certificat de integri-
tate comportamentală; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate corespunză-
toare; -curriculum vitae. Condiţii de partici-
pare la concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
European și domiciliul în România; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; -are vârsta-limită 
reglementată de prevederile legale; -are capaci-
tate deplină de exerciţiu; -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -îndeplinește condi-
ţiile de studii și, după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante și temporar 
vacante, conform Ordinului MS nr.1470/2011: 
-autorizare ISCIR; -concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii conform calendarului următor: -27 
februarie 2020, ora 11.00- proba scrisă; -02 
martie 2020, ora 11.00- interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la concurs: 19 
februarie 2020, ora 15.00. Relaţii suplimentare: 
Compartiment RUNOS, tel.021.222.35.59.

l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Săcălaz, județul Timiș, cu sediul în sat Săcălaz, 
comuna Săcălaz, jud.Timiș -Sala de Sport, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale de conducere vacantă: -Director 
Club Sportiv Comunal Săcălaz, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de: 27.02.2020, ora 
10.00; -interviul în data de: 02.03.2020, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul educație fizică și sport; 
-vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 
ani. Candidații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul Unității 
Administrativ Teritoriale comuna Săcălaz, 
ultima zi de înscriere: 19.02.2020. Relaţii supli-

mentare se pot obţine la sediul Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Săcălaz, judeţul Timiș 
-Compartimentul Resurse Umane, telefon: 
0256.367.101.

l Unitatea Administrativ Teritorială Nehoiu, 
cu sediul în oraș Nehoiu, str.Mihai Viteazu, 
nr.43, judeţul Buzău, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: șofer autoturisme și camionete, gradul 
profesional I,  conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 02.03.2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 09.03.2020, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii, absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime: 5 ani; -permis de conducere 
categoria: B, C, D, BE, CE, DE; -experiență 
minim 5 ani în conducerea autovehicolelor; 
-atestat profesional pentru conducătorii auto 
care efectuează transport public de persoane, 
în termen de validitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul UAT Nehoiu. Relaţii suplimentare la 
sediul: UAT Nehoiu, persoană de contact: 
Dobre Carmen Monica, telefon 0238.504.548, 
e-mail: primarianehoiu@yahoo.com

l Direcţia Judeţeană de Pază Prahova, cu 
sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr.2-4, 
județul Prahova, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe durată determinată a 
funcţiei contractuale temporar vacante de: 
-Paznic -un post. Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute la art.3, 
din Regulamentul-cadru nr.286/2011, așa cum 
a fost modificat de HG nr.1.027/2014, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Condițiile 
specifice necesare în vederea participării la 
concurs: -Paznic -Birou pază obiective: -să 

OFERTE SERVICIU

Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici anunță scoaterea la concurs
a următoarelor posturi  vacante: un post psiholog și trei posturi asistent medical generalist.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor: 24.02.2020, ora 16.00: data limită de depunere
a dosarelor; 03.03.2020, ora 9.00: proba scrisă; 06.03.2020: proba interviu. 

Concursul se va desfășura la Spitalul Județean Ilfov din Bd. Basarabia, nr. 49-51, sector 2, București, la
parter, în sala de ședințe. 

Dosarul de concurs va fi depus până la data limită, la sediul CJIMSBC din com. Domnești, Șos. Al. Ioan
Cuza, nr. 22, jud. Ilfov. 

Informații suplimentare la sediul unității și telefon: 0721.240.236.

Vechimea nu este obligatorie. 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna. Nr. 1993/04.02.2020. Anunţ 
licitaţii luna februarie 2020. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna cu sediul în Sfântu Gheorghe, 
Str. Jozef Bem, Nr. 9, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, face 
următoarea completare la anunţurile din data de 12.02.2020, orele12.00, respectiv din data de 13.02.2020, 
orele12.00: În cazul în care se valorifică bunuri imobile, iar la licitaţie se prezintă un singur ofertant, vânzarea se 
face doar în condiţiile în care se oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei (preţul de evaluare diminuat cu 50%).

ANUNȚ concurs. Primăria municipiului Galați organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale 
vacante de execuţie de inspector de specialitate, grad IA - Compartimentul de Implementare și Gestionare 
Proiecte. Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: - selecţia dosarelor de înscriere; - proba 
scrisă; - interviul. Proba scrisă va avea loc pe data de 28.02.2020, ora 09.30, la sediul Primăriei municipiului 
Galaţi din str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Condiţii de participare la concurs: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință - științe economice; - vechime în 
specialitatea studiilor superioare necesare ocupării funcției contractuale minim 3 ani. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs (05.02.2020), respectiv până pe data de 19.02.2020, 
la sediul Primăriei municipiului Galați, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, camera nr. 208 - str. Domnească 
nr. 54. Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, str. Domnească nr. 54, 
cam. 208, tel. 0236-307702, e-mail: personal@primariagalati.ro, persoană de contact - Cazacu Violeta Mădălina 
- consilier superior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice.
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îndeplinească condiţiile de studii corespunză-
toare postului -studii medii sau generale; -să fie 
atestat profesional pentru activitatea de pază, 
potrivit prevederilor Legii 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; -să îndeplinească 
condiţiile minime de vechime în muncă/în 
specialitatea corespunzătoare postului -fără 
vechime. Concursul se va desfăşura conform 
calendarului următor: -11 februarie 2020, ora 
15.30: termenul-limită de depunere a dosarelor; 
-proba scrisă în data de 20 februarie 2020, ora 
10.00; -proba interviu în data de 24 februarie 
2020, ora 10.00. Informaţii privind condiţiile de 
participare şi bibliografia se iau de la Compar-
timentul Resurse Umane, intrarea H, et.1, 
telefon 0244.514.545, int.128.

l Școala Gimnazială „Pavel Bordan” Grădi-
nari, cu sediul în comuna Grădinari, str.Princi-
pală,  nr.268,  judeţul Caraş-Severin, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: muncitor cu atribuții 
de fochist: 1 post contractual, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 27.02.2020, ora 
10.00; -Proba practică în data de 27.02.2020, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 
27.02.2020, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime: 
minim 1 an; -calificare în domeniu specific 
postului (fochist). Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Școala Gimnazială „Pavel Bordan” 
Grădinari, jud.Caraş-Severin. Relaţii supli-
mentare la sediul: Școala Gimnazială „Pavel 
Bordan” Grădinari, jud.Caraş-Severin, 
persoană de contact: director Sfercoci Lenuța, 
telefon 0726.789.595, e-mail: scoalagradinari@
yahoo.com

l Școala Gimnazială „Pavel Bordan” Grădi-
nari, cu sediul în comuna Grădinari, str.Princi-
pală,  nr.268,  judeţul Caraş-Severin, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Șofer microbuz şcolar: 
1  p o s t  c o n t r a c t u a l ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 27.02.2020, ora 
10.00; -Proba practică în data de 27.02.2020, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 
27.02.2020, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime: 
minim 5 ani; -calificare în domeniu (certificate 
şi atestatele corespunzătoare). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul: Școala Gimnazială 
„Pavel Bordan” Grădinari, jud. Caraş-Severin. 
Relaţii suplimentare la sediul: Școala Gimna-
zială „Pavel Bordan” Grădinari, jud.Caraş-Se-
verin, persoană de contact: director Sfercoci 
Lenuța, telefon 0726.789.595, e-mail: scoala-
gradinari@yahoo.com

l Primăria Comunei Panaci, cu sediul în 
comuna Panaci, județul Suceava, în conformi-
tate cu prevederilor HG nr.286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante de: -Muncitor calificat -un 
post, în cadrul Serviciului Comunitar de Utili-
tăți Publice Panaci; -Muncitor necalificat -2 
posturi, în cadrul compartimentului adminis-
trativ din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Panaci. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
27.02.2020, ora 11.00; -Proba interviu în data 
de 02.03.2020, ora 11.00. Condiții minime de 
participare: a)studii gimnaziale; b)vechime în 
muncă -5 ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Panaci. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Panaci, persoană de 
contact: Cozan Vasile, telefon 0746.833.478.

l Primăria Comunei Izvoarele Sucevei, cu 
sediul în comuna Izvoarele Sucevei, nr.53,  
județul Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de: 
-Șofer I, în cadrul Compartimentului gospodă-
rire comunală,  personal deservire, pază; 
-Număr posturi: 1, conform Hotărârii de 
Guvern  nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
27.02.2020, ora 11.00; -Proba interviu în data 
de 02.03.2020, ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: a)studii gimnaziale; b)
permis categoriile B, C, C+E, B+E; c)vechime 
în muncă minim 7 ani. 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 
Primăriei Comunei Izvoarele Sucevei. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Izvoarele Sucevei, persoană de contact: 
Mechno Mihail, telefon: 0760.259.950.

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti organi-
zează concurs în temeiul legal al H.G. 
286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare, coroborat cu prevederile art.79 alin.(1) 
lit.c) din Legea 448/2006 în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată a următoarelor posturi 
vacante de natură contractuală de execuție: 
Direcția De Protecție Socială • Complex de 
Servicii Unirea - Atelier de Spălătorie ”Brio 
Group” - 3 posturi spălătoreasă; Condiții speci-
fice de participare: a) Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă; b) norma de muncă 
de 8 ore/zi. Pentru a ocupa un post vacant, 
candidatul trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale prevăzute la art. 3 din 
Regulamentul - Cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale şi criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, modificat prin H.G. nr. 
1027/2014, precum şi cele prevăzute la art.77 
alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoa-
nelor cu handicap: • Are cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul în România; 
• Cunoaște limba română, scris și vorbit; • Are 
vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; • Are capacitate deplină de exercițiu; • 
Are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează şi care să-i 
permită să desfăşoare activitățile din fişa 
postului 8 ore/zi, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unitațile sanitare abilitate; • Îndeplinește 
condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice, potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; • Nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătura cu servi-
ciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals 
ori a unor fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârşite cu intenție, care l-ar face incom-
patibil cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. Candi-
dații vor depune personal dosarele de concurs 
începând cu data de 05.02.2020 (data publicării 
anunțului)  pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, 
conform legislației în vigoare, la sediul 
D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfumului, nr 2-4, 
sector 3, Bucureşti, astfel: L - J: 9:00-16:00, V: 
9:00-13:30. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină: 1. Cerere de înscriere la 
concurs; 2. Curriculum Vitae – model Euro-
pean; 3. Copie după actul de identitate; 4. 
Copie după diploma de studii; 5. Copie după 
alte acte care să ateste efectuarea unor speciali-
zări/perfecționări; 6. Copie după cartea de 
muncă actualizată până la data de 31.12.2010 
şi/sau adeverință eliberată de angajator sau 
ITM care să ateste vechimea în muncă şi 
vechimea în specialitatea studiilor; 7. Copie 
după adeverință care să ateste vechimea în 
muncă şi vechimea în specialitatea studiilor 
după data de 01.01.2011, eliberată de angajator 
şi extras REVISAL certificate conform cu 
originalul de către angajator (după caz eliberat 
de ITM); 8. Cazier judiciar (fără fapte penale 
înscrise în cazier), sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; Candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşu-
rării primei probe a concursului; 9. Adeverința 
medicală, care atestă starea de sănătate cores-
punzătoare, (eliberată cu cel mult 6 luni ante-
rior derulării concursului de către medicul de 
familie sau de către unități sanitare abilitate) şi 
trebuie să conțină în clar numărul, data, 
numele emitentului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănă-
tății; 10. Certificat de încadrare în grad de 
handicap. NOTĂ: Copiile după actele mențio-

nate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, se prezintă însoțite 
de documentele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs, sau se prezintă 
copii legalizate de către candidați. Concursul 
pentru ocuparea unui post vacant constă în 3 
etape succesive: selecția dosarelor de înscriere, 
proba practică şi proba interviu. Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai candidaţii 
declaraţi admişi la etapa precedentă. Proba 
practică şi interviul se susțin din bibliografia 
afişată pe site-ul institutiei, http://www.
dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare.  
Proba scrisă a concursului va avea loc în data 
de 27.02.2020, ora 10.00, iar interviul până în 
data de 04.03.2020, ora 1000 (în maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise). Rezultatele selecției dosarelor se 
afişează la sediul instituției şi pe pagina de 
internet în termen de maximum o zi lucrătoare 
de la data expirării termenului de depunere a 
dosarelor. Rezultatele probei practice şi a 
probei interviu se vor afişa la sediul instituției şi 
pe pagina de internet în termen de maximum o 
zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. 
Informații suplimentare în ceea ce priveste 
locația unde se va desfăşura concursul se pot 
obține la sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Sector 3 din Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti sau la 
numărul de telefon  0730 013 862.

DISPARIŢII

l Femeie în vârstă de 61 de ani, care a fugit 
din Spitalul Nr.4 din Craiova în data de 
29.01.2020. Numele ei este Olteanu Maria şi 
locuia împreună cu familia în comuna Bodă-
ieşti, județul Dolj. Rugăm persoanele care ne 
pot da informații să sune la 112 sau la numărul 
de telefon: 0767.045.944.

CITAŢII
l Se citează pârâții Teutsch Friedl, Nussbache 
Kurt şi May Gretl pentru 06.03.2020, sala J1, 
ora 09.00 în dosarul civil nr. 21445/197/2018 în 
proces cu Ifrim Luci pentru partaj judiciar.

l Se citează Passeri Andrea în dosarul 
449/103/2019 la Tribunalul Neamț pentru 
termenul din 30.04.2020, ora 09.00, având ca 
obiect divorț cu minor, în contradictoriu cu 
reclamanta Oancea Crina-Maria.

l Stan Constanța, domiciliată în com.Poenarii 
Burchii, sat Pod Văleni, jud.Prahova, este 
chemată în instanță la Judecătoria Tribuna-
lului Ploieşti, în dosarul 1468/2019, având ca 
obiect divorțul pe data de 12.02.2020.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita Geantă Elena - Emilia cu domiciliul 
în Municipiul Drăgăşani, Strada Primăverii 
nr.27, jud. Vâlcea calitate de intimată în dosarul 
civil nr.3080/90/2019, cu termen de judecată la 
data de 07.02.2020, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

l Numitul Geles Florin, cu domiciliul în satul 
Târzii, comuna Olteneşti, județul Vaslui, este 
citat la Judecătoria Huşi, în data de 03 martie 
2020, ora 10.00, în calitate de pârât, dosar civil 
nr.2094/244/2019, în proces cu Primăria 
Comunei Olteneşti, în calitate de reclamant, 
obiectul dosarului fiind înlocuire amendă cu 
muncă în folosul comunității.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială Gherceşti, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.14 şi nr.31, începând cu data de 

13.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Gherceşti, conform art.14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

l Unitatea administrativ-teritorială Cârcea, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.16 şi nr.17, începând cu data de 
12.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Cârcea, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Albeşti, 
din județul Ialomița, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru Sector 
Cadastral nr.2 începând cu data de 13.02.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Albeşti, din com.Albeşti, str.Primăriei, nr.5, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea Cadas-
trului si a Publicității Imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l SC Spiral Colonade SRL, cu sediul social în 
Timişoara, Piața Victoriei, nr.6 (spațiul comer-
cial I/B, biroul 2, la mezanin), județ Timiş, 
anunţă elaborarea primei versiuni a „Planului 
Urbanistic Zonal -Zonă Rezidențială Locuințe 
Colective și Funcțiuni Compementare, Împrej-
muire, Acces Auto, Racord Utilități”, localizat 
în Timişoara, strada Gospodarilor, c.f.446332, 
cad.446332, şi declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului se poate realiza 
la adresa proiectantului SC Starchetti &Artetti 
SRL, Timişoara, str.Pestalozzi, nr.3-5, 
0738.230.811, zilnic între orele 9.00-17.00. 
Comentariile şi sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Timiş, str.B-dul Liviu 
Rebreanu, Nr.18-18A, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data prezentului anunţ.

l Admite în parte acţiunea astfel cum a fost 
precizată formulată de reclamanta Varzari 
Mariana, CNP 2910727226704, domiciliată in 
sat Cârjoaia, comuna Cotnari, jud. Iaşi, cu 
domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat 
Ţugui Pralea Florentina, cu sediul în Iaşi, str. 
Neculau nr.1, bloc 588, scara A, etaj 4, ap.15, 
jud. Iaşi in contradictoriu cu pârâtul Thais 
Ovidiu (fost Iacob), CNP 1800129226959, cu 
domiciliul in municipiul Lupeni, str. Bărbăteni, 
bloc 21, etaj 2, ap.5, jud. Hunedoara. Autori-
tatea părintească cu privire la minorii Iacob 
Mario-Aleksandru, născut la data de 23 iulie 
2012 şi Thais Sofia-Elena, născută la data de 07 
februarie 2015 se va exercita în mod excusiv de 
către mama acestora, reclamanta Varzari 
Mariana. Stabileşte locuinţa minorilor Iacob 
Mario-Aleksandru, născut la data de 23 iulie 
2012 şi Thais Sofia-Elena, născută la data de 07 
februarie 2015 la mama acestora, reclamanta 
Varzari Mariana. Obligă pârâtul la plata în 
favoarea fiecăruia dintre minorii Iacob 
Mario-Aleksandru, născut la data de 23 iulie 
2012 şi Thais Sofia-Elena, născută la data de 07 
februarie 2015 a unei pensii lunare de întreţi-
nere în sumă de 210,5 lei lunar pentru fiecare 
minor pentru perioada de la data introducerii 
acţiunii (22.12.2017) şi până la majoratul mino-
rilor. Respinge ca rămase fără obiect capetele 
de cerere având ca obiect suplinirea consimţă-
mântului pârâtului pentru eliberarea paşapoar-
telor individuale pentru minorii Iacob Mario 
Aleksandru şi Thais Sofia Elena şi deplasarea 
acestora în străinătate (Italia), precum şi 
pentru întocmirea altor acte de stare civilă, 
pentru înscrierea la orice formă de învăţământ 
şi pentru acordarea de îngrijiri şi tratamente 
medicale. Ia act de faptul că nu s-au solicitat 
cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 
termen de 30 zile de la comunicare. Cererea şi 
motivele de apel se vor depune la Judecătoria 
Hârlău sub sancţiunea nulităţii, conform art. 
471 alin. 1 NCPC. Pronunţată conform art. 396 
alin. 2 NCPC azi, 19.12.2019.

l l Anunţ privind vânzarea bunurilor 
imobile/ansamblului de bunuri immobile. Anul 
2020 luna 03 ziua 04. 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 10:00, anul 2020, 
în localitatea Sicula, str. Principala, nr. 200 , se 
vor vinde la licitaţie, bunuri imobile, proprie-
tate a debitorului SC Zooserv Reproduction 
SRL , a doua licitatie a  cladirilor si terenul 
aferent acestora în suprafaţă totala de 10390 
mp,preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei este 
de 321041 lei (exclusiv TVA*). Pentru infor-
maţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0257326008.

l Această informare este efectuată de: RNP 
Romsilva-Administrația Parcului Național 
Domogled-Valea Cernei, cu sediul în localitatea 
Căile Herculane, strada Uzinei, nr.9, județul 
Caraş Severin, ce intenționează să solicite la 
ABA Banat,  aviz de gospodărire a apelor 
pentru proiectul Punct de informare „Cerna 
Sat”, comuna Cornereva, județul Caraş 
Severin. Această investiție este nouă. Ca 
rezultat al investiției vor rezulta ape uzate 
menajere care vor fi colectate în bazin etanş 
vidanjabil. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa mentionată. 
Persoanele care doresc să transmită observații, 
sugestii şi recomandări se pot adresa solicitan-
tului, după data de  25.07.2019.

l Pentru aceste motive în numele legii hotă-
răşte: Admite cererea formulată de petentul 
Mihalaiche Marius Robert cu domiciliul în 
Bucureşti, Șos.Giurgiului, nr.119, bl.11, sc.4, 
et.8, ap.141, Sector 4 şi cu domiciliul ales la 
Av.Laurenţiu Bogdan Dobrescu, din Bucureşti, 
Calea Rahovei, nr.266-268, corp 60, et.3, birou 
5D, Sector 5, în contradictoriu cu intimata 
Ciobanu Ioana, cu ultimul domiciliu în Bucu-
reşti, str.Șos.Giurgiului, nr.119, bl.11, ap.54, 
Sector 4, citată şi printr-un ziar de largă circu-
laţie. Declară judecătoreşte moartea intimatei 
Ciobanu Ioana, CNP 2540114400201, cetăţean 
român, născută la data de 14.01.1954, în 
comuna Domneşti, jud.Ilfov, cu ultimul domi-
ciliu în Bucureşti, str.Șos.Giurgiului, nr.119, 
bl.11, ap.54, Sector 4, data decesului fiind 
31.12.2012, orele 24.00. Dispune afişarea dispo-
zitivului prezentei hotărâri, după rămânerea 
definitivă, timp de două luni, la sediul Judecă-
toriei Sectorului 4 Bucureşti, la sediul Primăriei 
Sector 4 Bucureşti şi la ultimul domiciliu al 
intimatei. Dispune comunicarea dispozitivului 
prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, 
Serviciului de Stare Civilă din cadrul Primăriei 
Sector 4 Bucureşti, pentru înregistrarea morţii 
intimatei. Cu drept de apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare ce se depune la Judecă-
toria Sector 4 Bucureşti. Pronunţată prin 
punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 
mijlocirea grefei, azi, 31.10.2019. Preşedinte, 
Făget Veronica. Grefier, Burcea Adelina Elena.

l SC Oberhauser Invest SRL, cu sediul in 
municipiul Baia Mare, Str. Dealul Florilor nr. 
14 B, judetul Maramures, titular al proiectului 
“locuinte colective mici, racorduri si bransa-
mente la utilitati”, propus a fi amplasat in Baia 
Mare, Str. Lamaitei, f.n., judetul Maramures, 
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Maramures, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul mai sus mentionat.  
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care 
o fundamenteaza pot fi consultate la sediul 
agentiei pentru Protectia Mediului Maramures, 
cu sediul localitatea Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, 
in zilele de luni-joi intre orele 08:16:30 si vineri 
intre orele 8-14:00 precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 
zile de la data publicarii anuntului pe pagina 
de internet a Agentiei pentru Protectia 
Mediului Maramures.

l Tepei Vasile, cu domiciliul in municipiul 
Baia Mare, Str. Baii nr. 1, ap. 2, judetul Mara-
mures, titular al proiectului “locuinte collective 
mici, racorduri si bransamente la utilitati”, 
propus a fi amplsat in municipiul baia Mare, 
Str. Lamaitei, f.n, judtul Maramures, anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Maramures, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul mai sus mentionat.  Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Maramures, cu sediul loca-
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litatea Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, in zilele de 
luni-joi intre orele 08:16:30 si vineri intre orele 
8-14:00 precum si la urmatoarea adresa de 
internet http://anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina de internet 
a Agentiei pentru Protectia Mediului Mara-
mures.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Comtel Focus S.A. („Socie-
tatea”), având sediul social în Calea Bucureş-
ti lor nr.283,  Otopeni,  judeţul Ilfov, 
înmatriculată la Registrul Comerţului Ilfov 
sub numărul J23/2511/2002, având Codul Unic 
de Înregistrare 5223011, prin Presedintele 
Consiliul de Administraţie- Dna.Johanna 
Weichselbaumer, convoacă, în conformitate cu 
prevederile art.117 din Legea Societăților 
nr.31/1990 şi ale art.12.1 din Actului Consti-
tutiv al Societății, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor Societății şi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii pentru ziua de  10 Martie 2020, ora 10am, 
respectiv 11am, la sediul social din Calea 
Bucurestilor nr.283, oraş Otopeni, județul Ilfov, 
România. La Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor Societății şi la Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor Societății sunt 
îndreptățiți să participe şi să voteze acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor la data de 
referință, (15 Februarie 2020), în continuare 
„Dată de referință”. Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 10 Martie 
2020, ora 10 va avea următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea transferului liniei de afacere 
constând în activitatea de servicii hoteliere 
necesare pentru operarea hotelului Vienna 
House Easy Airport Bucharest deținut de 
Societate. Transferul liniei de afacere va presu-
pune transferul elementelor, drepturilor şi 
obligațiilor aferente acestei activități (inclusiv, 
dar fără a se limita la bunuri corporale şi 
necorporale, angajați, contracte comerciale, 
datorii aferente activității transferate, echipa-
mente, drepturi de proprietate intelectua-
lă-know how şi software standard etc.), 
denumită în continuare „Linia de afacere”, 
către Vienna House Easy Bucharest SRL, o 
societate având sediul social în Calea Bucureş-
tilor nr.283, camera P-A06, Otopeni, judeţul 
Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerţului 
Ilfov sub numărul J23/2312/23.05.2019, având 
Codul Unic de Înregistrare 41162255 („Tran-
zacția”). 2.Aprobarea încheierii unui contract 
de transfer de activitate având ca obiect tran-
sferul Liniei de afacere menționate mai sus 
(„Contractul”) între Societate, în calitate de 
Vânzător şi Vienna House Easy Bucharest 
SRL, în calitate de Cumpărător. Proiectul 
Contractului se află în curs de negociere între 
Societate şi Vienna House Easy Bucharest SRL 
şi va fi pus la dispoziția acționarilor interesați, 
la sediul Societății. Prețul negociat de părți cu 
privire la Linia de afacere va avea la bază 
raportul de evaluare pregătit de un evaluator 
independent autorizat. 3.Împuternicirea Dlui.
Roşu George, cetăţean român, născută la data 
de 18.08.1984 în Bucureşti, Sector 4, România, 
domiciliat în Bucureşti, Sector 4, strada 
Stamate Costache nr.5, bloc 8A, scara 1, etaj 3, 
ap.13, România, identificat cu Carte de identi-
tate seria RX numărul 763541, emis de către 
S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 11.08.2015 şi 
valabil până la data de 18.08.2025, cod 
numeric personal 1840818440034 („Manda-
tarul”) ca persoană autorizată: să negocieze şi 
să semneze, în numele şi pe seama Societății, 
orice documente necesare pentru încheierea 
Tranzacției, inclusiv Contractul, sau orice alte 
contracte auxiliare, declarații, notificări, acte 
adiționale. Mandatarul este de asemenea 
împuternicit în mod expres pentru a realiza, în 
mod individual, următoarele: livrarea de docu-
mente, achitarea de onorarii si taxe, daca este 
cazul, şi întreprinderea oricărei alte acţiuni 
necesare pentru aducerea la îndeplinire a celor 
mai sus menţionate, incluzând rectificarea de 
erori, daca va fi cazul. Mandatarul este împu-
ternicit în mod individual să întreprindă orice 
alte acţiuni şi să execute orice alte chestiuni 
necesare şi oportune, incluzând delegarea 
puterilor sale către alte persoane fizice în 
vederea realizării şi aducerii la îndeplinire a 
celor mai sus menţionate. 4. Împuternicirea: 
Dlui.Roşu George, cetăţean român, născută la 
data de 18.08.1984 în Bucureşti, Sector 4, 
România, domiciliat în Bucureşti, Sector 4, 
strada Stamate Costache nr.5, bloc 8A, scara 1, 
etaj 3, ap.13, România,  identificat cu Carte de 
identitate seria RX numărul 763541, emis de 
către S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 11.08.2015 

şi valabil până la data de 18.08.2025, cod 
numeric personal 1840818440034; Dnei.Adina 
Elena Oprea, cetățean român, născută în 
Romania în 30 Noiembrie 1989, domiciliată în 
oraş Urlaţi, strada Florilor, nr.1, judeţ Prahova, 
posesoare a Cărții de Identitate seria PX  
nr.218331, eliberată de către SPCLEP Urlati, la 
data de 04.12.2013, CNP 2891130297250; 
Dnei.Adriana Monica-Popa, cetățean român, 
născută în Romania în 21 Iulie 1995,  domici-
liată în România, Braşov, Strada Fagului nr.34, 
posesoare a Cărții de Identitate seria BV 
nr.962428, eliberată de către SPCEP Săcele, la 
data de 02.07.2014, CNP 2950721080026, şi 
Dnei.Mihaela-Raluca Borşan, cetățean român, 
născută în Romania în 13 Martie 1993, domici-
liată în oraş Bacău, strada Republicii, nr.62, 
judeţ Bacău, posesoare a Cărții de Identitate 
seria ZC nr.316570, eliberată de către SPCLEP 
Bacău, la data de 13.03.2018, CNP 
2930313046238; în calitate de mandatari ai 
Societății (denumiți în continuare „Manda-
tarii”) fiind în mod individual împuterniciți in 
numele şi pe seama ei să îndeplinească orice 
formalități privind înregistrarea Hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
Societății la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Ilfov şi publicarea acesteia 
în Monitorul Oficial al Romaniei. Mandatarii 
sunt împuterniciți să delege puterile lor către 
alte persoane fizice în vederea realizării şi 
aducerii la îndeplinire a celor mai sus menţio-
nate. Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 10 Martie 2020, 
ora 11 va avea următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea încheierii unui contract de închi-
riere având ca obiect terenul şi construcția 
aflate în Otopeni, Calea Bucureştilor, nr.283, 
Ilfov, înregistrate în cartea funciară nr.101042 
(nr.carte funciară vechi 40), nr.cadastral CAD: 
35 pentru teren şi CAD: 135-C1 pentru 
construcție, respectiv terenul înregistrat în 
Cartea Funciară nr.101420 (nr.carte funciară 
vechi 475), nr.cadastral CAD:781 („Proprie-
tatea”), între Societate -în calitate de deținător 
legal al Proprietății şi Vienna House Easy 
Bucharest SRL, în calitate de chiriaş 
(„Contractul de închiriere”). Proiectul 
Contractului de închiriere se află în curs de 
negociere între Societate şi Vienna House Easy 
Bucharest SRL şi va fi pus la dispoziția acțio-
narilor interesați, la sediul Societății. 2.Apro-
barea modificării Actului Constitutiv al 
Societății, ca urmare a transferului către 
Vienna House Real Estate GmbH a celor 
111.784.230 acțiuni deținute de Vienna House 
Capital GmbH în capitalul social al Societății, 
înregistrat în Registrul acționarilor  Societății 
în data de 01.08.2019 şi înregistrat la Registrul 
Comerțului conform Rezolutiei nr.24724 din 
data de 13.09.2019. Noile prevederi ale Actului 
Constitutiv, supuse aprobării Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acționarilor sunt urmă-
toarele: Art.1 din Actul Constitutiv se modifică 
după cum urmează: „Art.1 La data adoptării 
prezentului act constitutiv acționarii societății 
sunt: 1.1.Acţionari persoane juridice: Vienna 
House Real Estate GmbH, societate constituită 
potrivit legislaţiei din Austria, cu sediul în Str.
Dresdner nr.87, 1200 Viena, Austria, înregis-
trată la Tribunalul Comercial din Viena sub 
nr.FN483926g; S.C. Com Euro Tel Holding 
B.V, persoană juridică olandeză, cu sediul în 
Olanda, DAM nr.27; S.C. Nur Focus Adven-
ting Products Ltd., persoană juridică israeliană 
cu sediul in Israel, Petach-Tikva, Jabotinsky, 
Street 73, Israel 49417. 1.2.Acţionar persoană 
fizică: BENIAMIN KIRSTAIN, cetăţean isra-
elian, domiciliat în Israel-22 Eshel Avraham 
Ramata Shalom, născut in Israel, la data de 
01.01.1910, identificat cu paşaport, numar 
9004843, emis de Autoritatile israeliene la data 
de 29.04.1996.”. Art.7.3 din Actul Constitutiv 
se modifică după cum urmează: „7.3 Distribu-
irea capitalului social este următoarea: Vienna 
House Real Estate GmbH, deţine 111’784’230 
acţiuni, numerotate de la 1 la 87.165, de la 
90.871 la 90.935 si de la 91.001 la 111’788’000, 
având o valoare nominală de 0,382 RON 
fiecare, având o cota de participare la beneficii 
şi pierderi de 99,996628%, aport în cuantum de 
42’701’575,86 RON subscris şi vărsat integral 
după cum urmează: 619.719,49 RON; 
7’641’376,38 EUR reprezentând echivalentul 
32’471’059,36 RON; 2.954.397 USD; 60 RON 
aport în natura, alcătuit din 0 RON si 1396 
USD; Beniamin Kirstain, deține 65 de acțiuni, 
numerotate de la 90.936 la 91.000, având o 
valoare nominală de 0,382 RON fiecare, având 
o cota de participare la beneficii şi pierderi de 
0,000058%, aport în cuantum de 24,83 RON 
subscris şi vărsat integral, reprezentând echiva-
lentul a 33,62 USD;  S.C. Com Euro Tel 
Holding B.V. deține 910 acțiuni, numerotate de 
la 87.166 la 88.075, având o valoare nominală 

de 0,382 RON fiecare, având o cota de partici-
pare la beneficii şi pierderi de 0,000814%, aport 
în cuantum de 347,62 RON subscris şi vărsat 
integral după cum urmează: 57,50 RON; 
386,83 USD; S.C. Nur Focus Adventing 
Products LTD detine 2795 de acțiuni, numero-
tate de la 88.076 la 90.870, având o valoare 
nominală de 0,382 RON fiecare, având o cota 
de participare la beneficii şi pierderi de  
0,002500%, aport în cuantum de 1,067,69 RON 
subscris şi vărsat integral reprezentand echiva-
lentul a 2,088,01 USD.”. 3.Împuternicirea 
Dlui.Roşu George, cetăţean român, născută la 
data de 18.08.1984 în Bucureşti, Sector 4, 
România, domiciliat în Bucureşti, Sector 4, 
strada Stamate Costache nr.5, bloc 8A, scara 1, 
etaj 3, ap.13, România,  identificat cu Carte de 
identitate seria RX numărul 763541, emis de 
către S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 11.08.2015 
şi valabil până la data de 18.08.2025, cod 
numeric personal 1840818440034, („Manda-
tarul”) ca persoană autorizată: să negocieze şi 
să semneze, în numele şi pe seama Societății, 
orice documente necesare pentru încheierea 
Contractului de închiriere, sau orice alte 
contracte auxiliare, declarații, notificări, acte 
adiționale. Mandatarul este de asemenea 
împuternicit în mod expres pentru a realiza, în 
mod individual, următoarele: livrarea de docu-
mente, achitarea de onorarii si taxe, daca este 
cazul, şi întreprinderea oricărei alte acţiuni 
necesare pentru aducerea la îndeplinire a celor 
mai sus menţionate, incluzând rectificarea de 
erori, daca va fi cazul.  Mandatarul este împu-
ternicit în mod individual să întreprindă orice 
alte acţiuni şi să execute orice alte chestiuni 
necesare şi oportune, incluzând delegarea 
puterilor sale către alte persoane fizice în 
vederea realizării şi aducerii la îndeplinire a 
celor mai sus menţionate. 4.Împuternicirea, 
Dnei.Johanna Weichselbaumer, cetățean 
austriac, născută la data de 21.11.1969 în 
Viena, Austria, domiciliată în Cobenzlgasse 68/
Haus 1, 1190 Viena, Austria, identificată cu 
paşaportul numarul U3427722 eliberat de 
autoritatile competente din Viena la data de 
02.08.2018 şi valabil până la data de 
01.08.2028, ca persoană autorizată să semneze 
Actul Constitutiv al Societății actualizat. 5.
Împuternicirea: Dlui.Roşu George, cetăţean 
român, născută la data de 18.08.1984 în Bucu-
reşti, Sector 4, România, domiciliat în Bucu-
reşti, Sector 4, strada Stamate Costache nr. 5, 
bloc 8A, scara 1, etaj 3, ap.13, România,  iden-
tificat cu Carte de identitate seria RX numărul 
763541, emis de către S.P.C.E.P. Sector 4, la 
data de 11.08.2015 şi valabil până la data de 
18 .08 .2025 ,  cod  numer ic  per sona l 
1840818440034; Dnei.Adina Elena-Oprea, 
cetățean român, născută în Romania în 30 
Noiembrie 1989, domiciliată în oraş Urlaţi, 
strada Florilor, nr.1, judeţ Prahova, posesoare a 
Cărții de Identitate seria PX  nr.218331, elibe-
rată de către SPCLEP Urlati, la data de 
04.12.2013, CNP 2891130297250; Dnei.
Adriana Monica-Popa, cetățean român, 
născută în Romania în 21 Iulie 1995,  domici-
liată în România, Braşov, Strada Fagului nr.34, 
posesoare a Cărții de Identitate seria BV 
nr.962428, eliberată de către SPCEP Săcele, la 
data de 02.07.2014, CNP 2950721080026; şi 
Dnei.Mihaela-Raluca Borşan, cetățean român, 
născută în Romania în 13 Martie 1993, domici-
liată în oraş Bacău, strada Republicii, nr.62, 
judeţ Bacău, posesoare a Cărții de Identitate 
seria ZC  nr.316570, eliberată de către SPCLEP 
Bacău, la data de 13.03.2018, CNP 
2930313046238; În calitate de mandatari ai 
Societății (denumiți în continuare „Manda-
tarii”) fiind în mod individual împuterniciți in 
numele şi pe seama lor să îndeplinească toate 
formalitățile privind înregistrarea Hotărârii 
Adunării Generală Extraordinare a Acționa-
rilor Societății la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul Ilfov şi publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei. 
Mandatarii sunt împuterniciți să delege pute-
rile lor către alte persoane fizice în vederea 
realizării şi aducerii la îndeplinire a celor mai 
sus menţionate. Documente aferente: Convo-
catorul, materialele supuse dezbaterii 
(proiectul Contractului şi al Contractului de 
închiriere), precum şi proiectul hotărârilor 
Adunarilor Generale Ordinare şi Extraordi-
nare a Acționarilor şi al Actului constitutiv 
actualizat vor putea fi consultate, la sediul 
Societății în fiecare zi lucrătoare, între orele 
09.00-17.00. În cazul în care la prima convo-
care nu se va întruni cvorumul prevăzut de 
Actul Constitutiv pentru deliberare, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționa-
rilor se convoacă a doua oară pentru data de 
11 Martie 2020, ora 10am, respectiv 11am, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.  Dacă va fi 

cazul, procurile speciale pentru reprezentarea 
acționarilor în cadrul Adunărilor Generale 
Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor vor fi 
depuse în original la sediul Societăţii cel târziu 
cu 48 de ore înainte de începerea şedinţei. 
Identitatea acţionarilor sau reprezentanţilor 
legali sau convenţionali ai acestora va fi stabi-
lită pe baza actelor de identitate. Data 31 
Ianuarie 2020, Consiliul de Administraţie, Prin 
Preşedinte, Johanna Weichselbaumer  

LICITAŢII
l Anunț de vânzare. În data de 13.02.2020, 
ora 15.00, va avea loc la sediul Primăriei Sector 
3 din Șos. Mihai Bravu nr. 428 (în incinta Lice-
ului Mihai Bravu), et. 2, sector 3, vânzarea prin 
licitație publică cu strigare a spațiului comer-
cial situat în Str. Doamnei nr. 5, sector 3. 
Spațiul comercial ce urmează a fi scos la lici-
tație reprezintă anexele spațiului situat în Str. 
Doamnei nr. 5, sector 3, proprietate personală 
prin intermediul căruia se face accesul, 
compus din grup sanitar, hol şi depozit în 
suprafață de 6,65 mp şi cotă indiviză teren în 
suprafață de 0,59 mp. Prețul de pornire al lici-
tației este de 4849 euro. Pentru relații supli-
mentare puteți suna la Compartimentul Spații 
Comerciale din cadrul Primăriei Sector 3 –tel. 
021.341.08.43.  

Anunț închiriere prin licitație de tip competitiv. 
Active Conexe S.A., cu sediul social în Bucu-
reşti, str. Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4, sect. 1, 
înregistrată sub nr. J40/10843/30.08.2013, CUI: 
R O 3 1 0 2 9 6 9 4 ,  c o n t  n r.  R O 7 6 U G -
BI0000542002165RON, deschis la Garanți 
Bank, tel/ fax: 021.233.94.26/87, e-mail: office@
activeconexe.ro, web: www.activeconexe.ro, 
organizează la sediul societății, în data de 
14.02.2020, la ora 11:00, licitație de tip compe-
titiv pentru închirierea imobilului „Platforma 
Braşov”, situat în Braşov, B-dul. Griviţei, nr. 
1V, jud. Braşov, în suprafață de 26.000 mp. 
Prețul de pornire al licitației este de 0,26 euro/ 
mp/ lună + TVA. Pasul licitației, în urcare, este 
0,01 euro/ mp/ lună + TVA. Perioada de închi-
riere este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire. 
Garanția de participare este de 500 euro (echi-
valentul în lei la cursul BNR din ziua plății). 
Documentele se pot procura de la sediul socie-
tății începând cu data de 05.02.2020, ora 09:00, 
costul acestora fiind de 100 Ron (nerambursa-
bili). Termenul limită de depunere a documen-
telor este 13.02.2020, ora 16:00, la sediul 
societății.

l Municipiu Iaşi, avand Cod fiscal 4541580, 
cu sediul în  B-dul Ștefan cel Mare si Sfânt, 
nr.11, Telefon /fax: 0232.267.582, E-mail: 
evidenta.patrimoniu@primaria-iasi.ro, anunta 
organizarea licitatiei publice din 28.02.2020 
pentru „Concesionarea suprafeței de teren  de 
5.279mp”, situată in Iaşi, la intersectia dintre 
strada Universitatii si Bulevardul Indepen-
dentei (aferent Pietei Natiunii) in fata Univer-
sitatii de Medicina si Farmacie Gr.T. Popa, cu 
numar cadastral 164135, pe o perioada de 25 
ani, in vederea amenajarii unei parcari  publice 
subterane etajate. Terenul este atestat ca apati-
nand domeniului public al unitatii administra-
tive Iasi prin Hotărârea Consiliului Local Iasi 
nr.113 din 29.03.2019 si in Cartea Funciara nr. 
164135-UAT Iasi, având numărul cadastral 
164135 situat in Iasi Bulevardul Indepen-
dentei, judetul Iasi, Sectoarele cadastrale- 
cvartal 25 si cvartal 27, parcelele: CR. 738, CR 
744, CR 757, CR 758, DP 887, CAT 897, DS 
891, CR 890, DS 888, DS 904, municipiul Iasi, 
judetul Iasi. Documentația de atribuire poate fi 
procurată de la sediul  Municipiului Iaşi-Di-
recția Evidența Patrimoniu Public şi Privat, 
situat în  Șoseaua Națională, nr.43 etajul 5, 
telefon 0232.264.246, fax 0232.264.508. Costul 
unui exemplar din documentatia de atribuire, 
este -50 lei. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24.02.2020. Data limită de depu-
nere a ofertelor:  27.02.2020, ora 13. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Sediul Munici-
piului Iaşi, Șoseaua Națională nr.43 -Direcția 
Evidența Patrimoniu Public şi Privat Registra-
tura DEPPP, parter; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare oferta: un singur 
exemplar. Data şi locul în care se desfaşoară 
şedința publică de deschidere a ofertelor: sediul 
Municipiului Iaşi – bulevardul Ștefan cel Mare 
şi Sfânt, nr.11, sala 3, data 28.02.2020 ora 12. 
Instanta competenta in solutionarea litigiilor 
–Tribunalul Iasi-Palatul de Justitie din Iasi, 
strada Elena Doamna, nr.1A, Sectia Conten-
cios Administrativ, cu recurs la Curtea de Apel 
Iasi, strada Elena Doamna nr.1 A, tel. 
0232.235.033; termenele pentru sesizarea 
instantelor sunt cele stabilite in Legea Conten-

ciosului Administrativ 554/2004. Anuntul de 
licitatie a fost transmis catre Monitorul Oficial 
al Romaniei in data de 03.02.2020. Relatii 
suplimentare privind procurarea documenta-
tiei de atribuire si conditiile de participare la 
licitatie se  pot obtine la sediul Municipiului 
Iasi-Directia Evidenta. Patrimoniu Public si 
Privat, Soseaua Nationala nr.43, etajul 5, - 
t e l e f o n  0 2 3 2 . 2 6 4 . 2 4 6  i n t . 1 1 2 ;  s a u 
tel.0232.264.548 fax 0232.264.508.

l Municipiul  Iaşi, avand Cod fiscal 4541580, 
cu sediul în B-dul Ștefan cel Mare si Sfânt, 
nr.11, Telefon/fax: 0232.267.582, E-mail: 
evidenta.patrimoniu@primaria-iasi.ro, anunta 
licitatie publica pentru „Concesionarea supra-
feței de teren  de 2.475 mp”, situată in Iaşi, 
strada Muşatini nr.57, cu număr cadastral 
162751, proprietate publică a Municipiului 
Iaşi, amplasat în vecinătatea Centrului de 
Medicină de Familie din cartierul Alexandru 
cel Bun, pe o perioada de 25 ani, în vederea 
amenajării unei parcări  publice supraterane 
etajate cu regim de nălțime D+P+3 E”. Docu-
mentația de atribuire poate fi procurată de la 
sediul  Municipiului Iaşi-Direcția Evidența 
Patrimoniu Public şi Privat, situat în  Șoseaua 
Națională, nr.43 etajul 5, telefon 0232.264.246 
-int.112, fax 0232.264.508. Costul unui exem-
plar din documentatia de atribuire, este -100 
lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
24.02.2020. Data limită de depunere a ofer-
telor: 27.02.2020, ora 13.00. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Sediul Municipiului 
Iaşi, Șoseaua Națională nr.43 -Direcția 
Evidența Patrimoniu Public şi Privat, Registra-
tura DEPPP, parter; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare oferta: un singur 
exemplar. Data şi locul în care se desfaşoară 
şedința publică de deschidere a ofertelor: sediul 
Municipiului Iaşi - bulevardul Ștefan cel Mare 
şi Sfânt, nr.11, sala 3, data 28.02.2020 ora 
12.00. Instanta competenta in solutionarea 
litigiilor -Tribunalul Iasi-Palatul de Justitie din 
Iasi, strada Elena Doamna, nr.1A, Sectia 
Contencios Administrativ, cu recurs la Curtea 
de Apel Iasi, strada Elena Doamna nr.1 A, tel. 
0232.235.033; termenele pentru sesizarea 
instantelor sunt cele stabilite in Legea Conten-
ciosului Administrativ 554/2004. Anuntul de 
licitatie a fost transmis catre Monitorul Oficial 
al Romaniei in data de 03.02.2020. Relatii 
suplimentare privind procurarea documenta-
tiei de atribuire si conditiile de participare la 
licitatie se  pot obtine la sediul Municipiului 
Iasi-Directia Evidenta. Patrimoniu Public si 
Privat , Soseaua Nationala nr.43, etajul 5, –
telefon 0232.264.246 int.112; sau tel. 
0232.264.548 fax 0232.264.508.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: UAT Brădeşti, str.
Mihai Viteazul, nr. 3, comuna Brădeşti, județul 
Dolj, telefon/fax: 0251.444.206, e-mail: office@
primariabradesti.com, cod fiscal: 4553747. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: -spațiu în suprafată 
de 39,66mp, situat în str. Mihai Viteazul, nr.100, 
comuna Brădeşti, județul Dolj, fiind destinat 
activităților medicale, respectiv cabinet medical 
individual nr.4, bun public, conform HCL 
65/28.11.2019 şi OUG 57/03.07.2019; -spațiu în 
suprafață de 37,65mp, situat în str.Mihai 
Viteazul, nr.100, comuna Brădeşti, județul Dolj, 
fiind destinat activităților medicale, respectiv 
cabinet medical individual nr.2, conform HCL 
65/28.11.2019 şi OUG 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații 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 documen-
tației de atribuire: prin solicitarea scrisă, trans-
misă cu cel puțin 4 zile înainte, de la sediul 
Primăriei Comunei Brădeşti, de luni până 
vineri, între orele 10.00-14.00. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului /compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Secre-
tariatul Primăriei Comunei Brădeşti, str.Mihai 
Viteazul, nr.3, județul Dolj. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50Lei, ce se achită numerar la 
casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 24.02.2020, ora 12.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 26.02.2020, ora 16.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: la 
Primaria Comunei Brădeşti, str.Mihai Viteazul, 
nr.3, județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
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27.02.2020, ora 10.00, la Primăria Comunei 
Brădești, str.Mihai Viteazul, nr.3, județul Dolj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și /
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalului Dolj, str.Brestei, 
nr.12,  Craiova,  județul Dolj ,  telefon: 
0251.418.612, fax: 0251.410.140, e-mail: inregis-
traredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 04.02.2020.

l Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte, 
cu sediul în orașul Vălenii de Munte, str.Berevo-
ești, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel.0244.280.816, 
fax: 0244.280.631, organizează în data de 
26.02.2020, ora 10.00, licitație publică privind 
vânzarea următoarelor terenuri ce aparțin dome-
niului privat al orașului Vălenii de Munte: -teren 
str.Primăverii, nr.FN, suprafață 215mp, nr.
cadas t ra l :  24196 ,  conform HCL nr. 
210/28.11.2019; -teren str.Primăverii, nr.6, supra-
față 42mp, nr.cadastral: 24194, conform HCL nr. 
209/28.11.2019; -teren str.G.Enescu, nr.40, supra-
față 591mp, nr.cadastral: 24347, conform HCL 
nr. 204/28.11.2019; -teren str.D.Bolintineanu, 
suprafață 206mp, nr.cadastral: 24186, conform 
HCL nr. 200/28.11.2019; -teren str.I.L.Caragiale, 
suprafață 216mp, nr.cadastral: 24206, conform 
HCL nr. 178/18.10.2019. Procurarea documenta-
ției de atribuire în vederea participării la licitație 
se va face în perioada 10-25.02.2020, de la sediul 
Primăriei Orașului Vălenii de Munte, camera 22, 
et.II, compartiment Buget-Finanțe, informații 
suplimentare puteți obține la tel.0244.280.816, 
int.21. Participanții la licitație au obligația de a 
achiziționa documentația de atribuire contra 
sumei de 50Lei. Data-limită pentru depunerea 
ofertelor este 26.02.2020, ora 9.00. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor se va desfășura 
la sediul Primăriei Orașului Vălenii de Munte, str.
Berevoiești, nr.3A, în data de 26.02.2020, ora 
10.00. Data publicării anunțului de licitație este 
05.02.2020. Instanța competentă în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Prahova, strada Văleni, nr.44, 
Ploiești, telefon: 0244.544.781, 0244.544.598, fax: 
0244.529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro

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: Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, 
Giurgiu, județul Giurgiu, telefon: 0246.213.588, 
0246.213.747, fax: 0246.215.405, e-mail: 
primarie@primariagiurgiu.ro, cont IBAN: 
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia 
Patrimoniu, cod fiscal: 4852455. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: teren în suprafață de 
647,00mp, identificat cu număr cadastral 35988, 
ce aparține domeniului privat al Municipiului 
Giurgiu, situat în Intrarea Negru Vodă, FN, 
adiacent nr.8 conform OUG 57/03.07.2019 și 
HCL 424/01.11.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se va obţine de 
persoane juridice de drept privat român intere-
sate și persoane fizice române interesate, pe 
suport de hârtie de la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, în baza 
unei solicitări depuse la Registratură și achitarea 
contravalorii. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu 
-Compartiment Urmărire, Executare Contracte, 
Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București, 
nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 100Lei, la care se adaugă TVA și se 
poate achita în numerar la Direcția de Taxe și 
Impozite Locale Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 05.03.2020, ora 16.00. 
4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun 
în plic, în limba română. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09.03.2020, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofer-
tele se depun la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, Registratură, 
județul Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare parti-
cipant depune o singură ofertă în original. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 10.03.2020, ora 13.30, 
Primăria Municipiului Giurgiu, Șos.București, 
nr.49-51, sala Parter, județul Giurgiu. 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 Giurgiu- Secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, 
nr.13, Giurgiu, județul Giurgiu, telefon: 
0246.212.725, fax: 0337.819.940, e-mail: registra-
tura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.02.2020.

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: Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, 
G i u r g i u ,  j u d e ț u l  G i u r g i u ,  t e l e f o n : 
0246.213.588/0246.213.747, fax: 0246.215.405, 
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro, cont 
IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu, cod fiscal: 4852455. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: imobilul compus din 
construcție în suprafață de 245,00mp și teren în 
suprafață de 307,00mp, identificate cu număr 
cadastral 35692, aparținând domeniului public al 
Municipiului Giurgiu, situat în strada Negru 
Vodă, FN, adiacent bloc B5, conform OUG 
57/03.07.2019 și HCL 366/25.09.2019. 3.Infor-
mații 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 documentației 
de atribuire: Documentaţia de atribuire se va 
obţine de persoane juridice de drept privat român 
interesate si persoane fizice autorizate române 
interesate, pe suport de hârtie de la sediul Primă-
riei Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-
51, în baza unei solicitări depuse la Registratură 
și achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Direcţia 
Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul 
București, nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 100Lei, la care se adaugă 
TVA și se poate achita în numerar la Directia de 
Taxe și Impozite Locale Giurgiu. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 21.02.2020, ora 
16.00. 4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se 
depun în plic, în limba română. 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 26.02.2020, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofer-
tele se depun la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, Registratură, 
județul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare parti-
cipant depune o singură ofertă în original. 5. 
Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 27.02.2020, ora 
13.30, Primăria Municipiului Giurgiu, Șos.Bucu-
rești, nr.49-51, sala Parter, județul Giurgiu. 6.
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 Giurgiu- Secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, 
nr.13, Giurgiu, județul Giurgiu, telefon: 
0246.212.725, fax: 0337.819.940, e-mail: registra-
tura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.02.2020.

l 1.Informaţii 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 Comunei Mihăileni, cu sediul în 
comuna Mihăileni, județul Botoșani, telefon/fax: 
0231.625.103, e-mail: primariamihailenibt@
yahoo.com, cod fiscal: 3672006. 2.Data publicării 
anunțului de vânzare în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a: 02.12.2019, conform 
OUG 57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare 
preț ofertat. 4.Numărul ofertelor primite și al 
celor declarate valabile: 1.Pentru 3 parcele de 
teren, proprietate privată a Comunei Mihăileni, 
astfel: A.Parcela A în suprafață de 17.300mp, 
număr cadastral 50391 și Carte Funciară nr. 
50391, situată în extravilanul Comunei Mihăileni 
PC 165, PC 166, cu acces direct la drum: -2 oferte 
depuse, 2 oferte declarate valabile; B.Parcela B în 
suprafață de 1.128mp, număr cadastral 51204 și 
Carte Funciară nr.51204, situată în intravilanul 
Comunei Mihăileni, PC 700, PC 701/1 și PC 
702/1, cu acces direct la drum: -2 oferte depuse, 2 
oferte declarate valabile; C.Parcela C în supra-
față de 60.000mp, număr cadastral 51251 și 
Carte Funciară nr.51251, situată în extravilanul 
Comunei Mihăileni PC 6, tarlaua 3, cu acces 
direct la drum: -2 oferte depuse, 2 oferte decla-
rate valabile; 2.Pentru 2 imobile (apartamente), 
proprietate privată a Comunei Mihăileni, astfel: 
A.apartament nr.3, număr cadastral 50149-C1-
U3, suprafață construită desfășurată, inclusiv 

spații comune de 93,90mp înscris în Cartea 
Funciară a Comunei Mihăileni nr.50149-C1-U3, 
cu acces direct la drum: -2 oferte depuse, 2 oferte 
declarate valabile; B.apartament nr.11, număr 
cadastral 50149-C1-U11, suprafață construită 
desfășurată, inclusiv spații comune de 92,10mp 
înscris în Cartea Funciară a Comunei Mihăileni 
nr.50149-C1-U11, cu acces direct la drum: -2 
oferte depuse, 2 oferte declarate valabile. 5.
Denumirea/numele și sediul /adresa ofertantului 
a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: 1.
Pentru 3 parcele de teren proprietate privată a 
Comunei Mihăileni, astfel: A.Parcela A în supra-
față de 17.300mp, număr cadastral 50391 și 
Carte Funciară nr.50391, situată în extravilanul 
Comunei Mihăileni, PC 165, PC 166, cu acces 
direct la drum: -Dumbravă Bianca-Andreea, cu 
domiciliul în str.Poștei, nr.19, bl.I3, et.2, ap.8, 
Municipiul Dorohoi, județul Botoșani; B.Parcela 
B în suprafață de 1.128mp, număr cadastral 
51204 și Carte Funciară nr. 51204, situată în 
intravilanul Comunei Mihăileni, PC 700, PC 
701/1 și PC 702/1, cu acces direct la drum: 
-Surdu Cătălin, cu domiciliul în sat Mihăileni, 
Comuna Mihăileni, județul Botoșani; C.Parcela 
C în suprafață de 60.000mp, număr cadastral 
51251 și Carte Funciară nr.51251, situată în 
extravilanul Comunei Mihăileni PC 6, tarlaua 3, 
cu acces direct la drum: -Dumbravă Viorel, cu 
domiciliul în Municipiul Dorohoi, str.Poștei, 
nr.19, bl.I3, et.2, ap.8, județul Botoșani; 2.Pentru 
2 imobile (apartamente) proprietate privată a 
Comunei Mihăileni, astfel: A.apartament nr.3, 
număr cadastral 50149-C1-U3, suprafață 
construită desfășurată, inclusiv spații comune de 
93,90mp, înscris în Cartea Funciară a Comunei 
Mihăileni nr.50149-C1-U3, cu acces direct la 
drum: -Haisuc-Paveliuc Crina, cu domiciliul în 
Aleea Azurului, nr.1, sc.B, et.1, ap.8, Municipiul 
Botoșani, județul Botoșani; B.apartament nr.11, 
număr cadastral 50149-C1-U11, suprafață 
construită desfășurată, inclusiv spații comune de 
92,10mp, înscris în Cartea Funciară a Comunei 
Mihăileni nr.50149-C1-U11, cu acces direct la 
drum: -Ursulică Flavius-Dragoș, cu domiciliul în 
sat Mihăileni, comuna Mihăileni, județul Boto-
șani. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Boto-
șani, str. Maxim Gorki, nr.8, Botoșani, județul 
Botoșani ,  te lefon:  0231.511.739,  fax: 
0231.531.832, e-mail: tr-botosani@just.ro. În 
termen de 5 zile de la data publicării anunțului. 
7.Data informării ofertanților despre decizia de 
stabilire a ofertei câștigătoare: 17.01.2020. 8.Data 
transmiterii anunțului de atribuire către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020.

l Primăria Comunei Peștera, cu sediul în locali-
tatea Peștera, str.Izvorului, nr.25A, comuna 
Peștera, jud.Constanța, organizează în data de 
04.03.2020, ora 13.00, licitație pentru: -Vânzare 
imobil -teren intravilan, situat în  localitatea 
Peștera, str.Carierei, nr.1A, Lot 1, comuna 
Peștera, județul Constanța, în suprafață de 
804mp, având destinație -construcție civilă. 
-Vânzarea imobil -teren intravilan, situat în loca-
litatea Peștera, str.Carierei, nr.1B, Lot 2, comuna 
Peștera, județul Constanța, în suprafață de 
804mp, având destinație -construcție civilă. 
-Vânzare imobil -teren intravilan, situat în locali-
tatea Peștera, str. Carierei, nr.1C, Lot 3, comuna 
Peștera, județul Constanța, în suprafață de 
804mp, având destinație -construcție civilă. 
-Vânzarea imobil -teren intravilan, situat în loca-
litatea Peștera, str.Carierei, nr.1D, Lot 4, comuna 
Peștera, județul Constanța, în suprafață de 
804mp, având destinație -constructie civilă. 
-Vânzarea imobil -teren intravilan, situat în loca-
litatea Peștera, str.Carierei, nr.1E, Lot 5, comuna 
Peștera, județul Constanța, în suprafață de 
950mp, având destinație -construcție civilă. 
-Vânzarea imobil -teren intravilan, situat în loca-
litatea Peștera, str.Carierei, nr.1F, Lot 6, comuna 
Peștera, județul Constanța, în suprafață de 
950mp, având destinație -construcție civilă. 
-Vânzarea imobil -teren intravilan, situat în loca-
litatea Peștera, str.Carierei, nr.1G, Lot 7, comuna 
Peștera, județul Constanța, în suprafață de 
804mp, având destinație -construcție civilă. 
-Vânzarea imobil -teren intravilan, situat în  
localitatea Peștera, str.Carierei, nr.1H, Lot 8, 
comuna Peștera, județul Constanța, în suprafață 
de 804mp, având destinație -construcție civilă. 
-Vânzarea imobil -teren intravilan, situat în loca-
litatea Peștera, str.Carierei, nr.1J, Lot 9, comuna 
Peștera, județul Constanța, în suprafață de 
804mp, având destinație -construcție civilă. 
-Vânzarea imobil -teren intravilan, situat în loca-
litatea Peștera, str.Carierei, nr.1K, Lot 10, 
comuna Peștera, județul Constanța, în suprafață 
de 804mp, având destinație -construcție civilă. 
Înscrierile se fac până pe data de 03.03.2020, ora 
13.00, la sediul Primăriei. Relații suplimentare la 

sediul Primăriei, str. Izvorului, nr.25A, tel 
0241.856.800.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă: Primăria Comunei Grivița, cod 
fiscal: 3126489, cu sediul în comuna Grivița, 
județul  Galați ,  tel .0236.825.301,  fax: 
0236.825.302, e-mail: grivita@gl.e-adm.ro. 2.
Informații generale privind obiectul vânzării, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: -teren, în suprafață de 
2227mp, amplasat în intravilanul comunei 
Grivița, CV 32, P1, imobil identificat sub denu-
mirea LOT2/10, proprietate privată a comunei 
Grivița; -teren intravilan în suprafață de 4247mp 
și construcție -Grajd Vaci nr.7 în suprafață 
construită de 789mp, amplasată în CV 32, P1, 
imobil identificat sub denumirea LOT 2/21, 
proprietate privată a comunei Grivița; -teren 
intravilan în suprafață de 2190mp și construcție 
-Grajd Vaci nr.2 în suprafață construită de 
698mp, amplasată în CV 32, P1, imobil identi-
ficat sub denumirea LOT 2/7, proprietate privată 
a comunei Grivița; -teren, în suprafață de 
2227mp, amplasat în intravilanul comunei 
Grivița, CV 32, P1, imobil identificat sub denu-
mirea LOT2/9, proprietate privată a comunei 
Grivița; conform HCL nr.51/11.10.2019 și teme-
iului legal OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului de la 
care pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartiment Achiziții Publice, 
persoană de contact: Bezman Andreea-Lore-
dana, telefon: 0236.333.449. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: 
20 Lei /exemplar, ce se achită la casieria Primăriei 
Comunei Grivița. 3.4.Data-limită privind solici-
tarea clarificărilor: 02.03.2020, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 03.03.2020, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Grivița, sat Grivița, comuna 
Grivița, județul Galați. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 04.03.2020, ora 10.00, 
Primăria Comunei Grivița, județul Galați, Sala 
de ședințe, etaj 1. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Galaţi, municipiul Galați, strada Brăilei, 
numărul 153, județul Galaţi ,  telefon: 
0236.460.333, e-mail: tr-galati-comunicari@just.
ro sau trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instanțele abilitate, în 
vederea publicării: 04.02.2020.

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 Apoldu de 
Jos, cu sediul în str. Principală, nr.72, comuna 
Apoldu de Jos, județul Sibiu, telefon/fax 
0269.588.101, e-mail: apoldudejos@gmail.com, 
cod fiscal 4678945. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
spațiu situat în Comuna Apoldu de Jos, nr.96, la 
parter, în suprafață de 11mp, cu destinația de 
spațiu comercial -fitofarmacie, înscris în CF 
nr.100102-C1 al Comunei Apoldu de Jos, aflat în 
proprietatea privată a comunei Apoldu de Jos, 
conform HCL 68/17.12.2019 și temeiului legal: 
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
poate fi accesată gratuit pe website-ul comunei 
Apoldu de Jos: www.comunaapoldudejos.ro 
(HCL 68/2019) sau contra cost, în format letric 
sau electronic de la sediul Primăriei Comunei 
Apoldu de Jos, biroul Secretar general. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Biroul Secretariat general, Primăria 
Comunei Apoldu de Jos, str.Principală, nr.72, 
Comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu. 3.3.Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate 
pot achita contravaloarea documentației de atri-
buire de 50 lei, la casieria Primăriei Comunei 
Apoldu de Jos, județul Sibiu. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 21.02.2020, ora 
14.00.  4.  Informaţii  privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.02.2020, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie 

depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Primăria 
Comunei Apoldu de Jos, str.Principală, nr.72, 
județul Sibiu, Biroul Secretar general. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 28.02.2020, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Apoldu de Jos, Strada Prin-
cipală, nr.72, județul Sibiu. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Sibiu, str.Calea Dumbrăvii, nr.30, Sibiu, județul 
Sibiu, telefon 0269.217.104, fax 0269.217.702, 
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 04.02.2020.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pante-
limon” Focșani, cu sediul în str. Cuza- Vodă nr. 
50-52, Focșani, jud. Vrancea, organizează lici-
tație publică  în baza HCJ nr. 23/29.01.2020, în 
conformitate cu O.U.G. 57/2019 privind codul 
administrativ, în vederea închirierii următoarelor 
bunuri aparţinând domeniului public al județului 
Vrancea și se află în administrarea Spitalului 
judeţean de urgenţă “Sf. Pantelimon” Focșani: 
-Spaţiu în suprafaţă de 270mp, -Spaţiu în supra-
faţă de 45mp și -Spaţiu în suprafaţă de 30mp. 
Costul documentației de atribuire: Documentaţia 
se poate descărca gratuit de pe site-ul spitalului 
www.spitalvn.ro.  Garanția: Conform documen-
taţiei de atribuire. Informaţii privind ofertele: se 
regăsesc în documentaţia de atribuire: Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.02.2020. 
Data limită de depunere a ofertelor: 27.02.2020, 
ora 10.00. Data și locul la care se desfășoară 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
28.02.2020 ora 10:00 la sediul autorităţii contrac-
tante. Relații  suplimentare la tel.  nr. 
0237.625.191.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de atestare a dreptului de 
proprietate privată cu numărul 379/2/14.07.1997 
pe numele Acsinescu Carmen, Str.Vatra Lumi-
noasă, Nr.64. Îl declar nul.

l S-a pierdut Certificatul Constatator nr. 
45195/04.08.2009, Activități la terți, al SC 
Anne’s Company SRL, J23/354/2007, CUI: 
21050095. Se declară nul.

l SC IL Melograno International I.M.I. SRL, 
CUI 38403973 declara pierdut Certificatul de 
Inregistrare. Il declaram nul.

l Pierdut Aviz dotare cu armament de serviciu 
nr. 13103/10.05.2011, eliberat de IPJ Arad pe 
numele Todericiu Mircea Octavian. Il declar 
nul.

l Pierdut Carnet de student, Preoteasa Mihai 
Virgil, Universitatea Politehnica din București.

l Pierdut, pe data de 24.01.2020, Certificat de 
pregătire profesională a conducătorului auto, pe 
numele Bică Ion, cu seria 01399943001, eliberat 
de ARR Argeș. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat înregistrare, seria 
B3461290, emis pe data de 12.09.2017 și Certi-
ficat constatator, nr. 426061, din data de 
04.11.2016, emise pe numele Remote Control 
Productions SRL, J40/14536/2016, CUI 
36706539. Le declar nule.

l Declar pierdute și nule următoarele docu-
mente: Diplomă de absolvire a cursului de 
stivuitorist și Autorizația de stivuitorist, Talon 
pentru vize anuale, eliberate de ISCIR pe 
numele Bobelnicu Vasile-Lucian.

l SC Bm-Research 2015 SRL, cu sediul în 
Craiova, Dolj, având J16/639/2015 și CUI: 
34394597, declară pierdut și nul Certificat 
Constatator eliberat de ORC Dolj pentru 
punctul de lucru din mun.Caracal, str. Calea 
București, nr. 45, jud.Olt.

l S-au pierdut Certificat înregistrare și Certi-
ficat constatator pe numele Haneș Flavius-Alin 
II, pe care le declar nule.

l Pierdut Certificat de Inmatriculare pe 
numele societatii I&M Hair Studio SRL Cui 
15217629 J40/2385/2003, si certificate constata-
toare pentru sediul social din Bucuresti Sectorul 
4, Drumul Gazarului, Nr.26A, Bloc 50, Scara 2, 
Etaj 3, Ap.27, si pentru punctul de lucru din 
Bucuresti Sectorul 1, Str. Gen. Av. Andrei Popo-
vici, Nr.5B, Etaj P, Ap.1, Le declar nule.


