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OFERTE SERVICIU
l SC Holstein Village SRL, având CUI: 
RO41970757, cu sediul în sat Potigrafu, 
comuna Gorgota, str. Potigrafu, nr.280, jud.
Prahova, angajează: Îngrijitori animale, cod 
COR 921201- 2 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul zootehniei. Selecția are loc în data 
de 06.05.2020, ora 11.00, la sediul societății.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Ofertă de vânzare acțiuni în cadrul socie-
tății Meteor Investiții Mobiliare SA. Acțio-
narul Popoviciu Ligia scoate la vânzare 
întregul pachet de 255.727 acțiuni deținut la 
Meteor Investiții Mobiliare SA („MIM” sau 
„Societatea”) reprezentând 6,6963% din 
capitalul social al Societății la prețul minim de 
41 Lei/acțiune. MIM este o societate pe 
acţiuni, cu sediul social în București, Strada 
Biharia, nr.67-77, Corp R, etaj 1, Camerele 29, 
30, Sector 1, România, înregistrată în Regis-
trul  Comerţului  Bucureșt i  sub nr. 
J40/411/2007, având codul unic de înregis-
trare 20523837, capital social 4.200.804,30Lei 
și un număr de 3.818.913 acțiuni nominative 
cu o valoare nominală de 1,1Lei fiecare. Soci-
etatea nu este tranzacționată pe nicio piață 
reglementată. Oferta de vânzare a pachetului 
de acțiuni nu este o ofertă publică în sensul 
Legii nr.24/2017 privind emitenții de instru-
mente financiare și operațiuni de piață. 
Prezenta ofertă se adresează acționarilor 
existenți ai Societății, care au prioritate la 
cumpărare pe durata a 15 zile de la notificare 
(în conformitate cu prevederile Actului 
Constitutiv). Prezentul anunț constituie noti-
ficarea către toți acționarii existenți ai Socie-
tății conform Actului Constitutiv, privind 
intenția acționarului Popoviciu Ligia de a 
vinde în întregime deținerea sa la societatea 
MIM. Dacă, în termen de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț, niciun acționar 
nu își exercită dreptul de preempțiune, atunci 
acțiunile oferite prin prezentul anunț pot fi 
vândute către orice persoană interesată. 
Vânzarea se va realiza prin încheierea unui 
Contract de vânzare-cumpărare de acțiuni, 
tranzacția efectuându-se în afara piețelor 
reglementate. Toți termenii și condițiile 
vânzării vor fi negociate, în prealabil încheierii 
contractului. Prezentul anunț nu reprezintă o 
obligație fermă și irevocabilă de a vinde acțiu-
nile, ci un angajament de a negocia cu 
bună-credință termenii și condițiile unei astfel 
de vânzări de acțiuni. Acționarii interesați vor 
transmite scrisoare de intenție, în termenul 
mai sus menționat, către Cabinetul Individual 
de Avocat “Andreia Pîslaru”, cu sediul în 
București, Șos.București-Ploiești, nr.42-44, 
Complex BBTP, Clădirea A, Aripa A2, parter, 
Sector 1, în atentia dnei avocat Andreia 
Pîslaru.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Adunarea Generală Ordinară 
și Extraordinară a Acționarilor Societății 
MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA. Subsem-
nata, Borcea Mihaela-Mariana, în calitate de 
administrator unic al societății MUNTENIA 
ESTIVAL 2002 SA, cu sediul social în Județul 
Constanța, Mun.Mangalia, Olimp, Complex 
Muntenia -I3, Camera nr.2, în incinta Hotel 
Muntenia, înregistrată la Registrul Comer-
țului sub nr.J13/3318/2018, CUI 14681603, în 
conformitate cu dispozițiile art.117 din Legea 
societăților nr.31/1990, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare și cu Actul 

Constitutiv al societății, convoc Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor pentru data 
de 08.06.2020, ora 12.00 și Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor pentru data 
de 08.06.2020, ora 13.00. Ședințele Adunării 
Generale Ordinară și Extraordinară vor avea 
loc la sediul societății MUNTENIA ESTIVAL 
2002 SA, din Județul Constanța, Mun.
Mangalia, Olimp, Complex Muntenia -I3, 
Camera nr.2, în incinta Hotel Muntenia. În 
cazul în care nu sunt întrunite condițiile 
pentru desfășurarea ședinței sau pentru adop-
tarea în mod valabil a hotărârilor, prin 
prezenta se convoacă o nouă Adunare Gene-
rală Ordinară a Acționarilor pentru data de 
09.06.2020, ora 12.00, respectiv o nouă 
Adunare Generală Extraordinară a Acționa-
rilor, pentru data de 09.06.2020, ora 13.00, la 
sediul social al MUNTENIA ESTIVAL 2002 
SA, din Județul Constanța, Mun.Mangalia, 
Olimp, Complex Muntenia -I3, Camera nr.2, 
în incinta Hotel Muntenia, având aceeași 
ordine de zi. Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 
1.Alegerea acționarului/acționarilor care să 
asigure secretariatul ședinței Adunării Gene-
rale Ordinare a Acționarilor. 2.Aprobarea 
situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31.12.2019, pe baza 
rapoartelor prezentate de administratorul 
unic și de auditorul financiar. 3.Aprobarea 
repartizării profitului și fixarea dividendului 
pe anul 2019. 4.Aprobarea Bugetului de veni-
turi și cheltuieli și a programului de investiții 
pentru anul 2020. 5.Descărcarea de gestiune a 
administratorului unic pentru exercițiul finan-
ciar al anului 2019. 6.Împuternicirea adminis-
t r a t o r u l u i  s o c i e t ă ț i i  - d n a . B o r c e a 
Mihaela-Mariana- pentru semnarea actelor și 
îndeplinirea tuturor formalităților de publi-
care și înregistrare a hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor și a celor-
lalte acte. 7.Diverse. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Alegerea acționarului/
acționarilor care să asigure secretariatul 
ședinței Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor. 2.Aprobarea încheierii unei 
Convenții/Promisiuni bilaterale de vânza-
re-cumpărare între societatea FIRST 
MAMAIA RESIDENCE SRL, cu sediul în 
București, Sectorul 1, Șos. Kiseleff P.Dimitrie-
vici nr.16, parter, camera 1, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J40/446/2012, 
RO ONRC. J40/446/2012, CUI 29556692 
(promitent-vânzător)  ș i  soc ietatea 
MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA (promi-
tent-cumpărător) având ca obiect rezervarea/
promisiunea în vederea cumpărării, la prețul 
de 317.800Euro (treisuteșaptesprezecemiiopt-
suteeuro), echivalent în lei, la care se adaugă 
TVA, conform legislației fiscale în vigoare, 
imobilului apartament nr.27 situat în Corpul 
B, etaj -2 din cadrul Condominiului din 
Județul Constanța, Mun.Constanța, Cartier 
Mamaia, Bd.Mamaia nr.436A, condominiu 
având nr.cadastral 251160, ce va avea o supra-
față construită de 130,8mp și terasă în supra-
față construită de 28,1mp și va fi alcătuit din 
3 camere și dependințe, precum și cotele-părți 
din spațiile comune și teren aferente. Imobilul 
mai sus identificat va fi folosit de societatea 
MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA pentru 
desfășurarea de activități în scopul obținerii 
de venituri comerciale, respectiv închiriere/
asigurarea cazării de scurtă durată sau alte 
facilitați de cazare. Împuternicirea adminis-
tratorului unic -dna.Borcea Mihaela-Mariana- 
să negocieze cu puteri depline clauzele 
Convenției/ Promisiunii bilaterale de vânza-
re-cumpărare anterior menționate, ale 

contractului de vânzare, inclusiv cele privind 
transmiterea proprietății, predarea bunului, 
garanția de evicțiune și vicii, riscul contrac-
tului, precum și să semneze, pentru și în 
numele societății MUNTENIA ESTIVAL 
2002 SA, convenția/ promisiunea bilaterală de 
vânzare-cumpărare, contractul de vânzare în 
formă autentică, precum și orice alte acte 
necesare și să plătească prețul vânzării în 
valoare de 317.800Euro (treisuteșaptespreze-
cemiioptsuteeuro), echivalent în lei, la care se 
adaugă TVA, conform legislației fiscale în 
vigoare, în termen de 7 zile calculate de la 
data semnării Convenției/Promisiunii bilate-
rale de vânzare-cumpărare. 3.Împuternicirea 
administratorului societății -dna.Borcea 
Mihaela-Mariana- pentru semnarea actelor și 
îndeplinirea tuturor formalităților de publi-
care și înregistrare a hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor și a 
celorlalte acte. 4.Diverse. La Adunarea Gene-
rală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor 
sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 
la data de referință 05.06.2020. Accesul acțio-
narilor persoane fizice îndreptățiți să participe 
la Adunarea Generală Ordinară și Extraordi-
nară a Acționarilor este permis prin simpla 
probă a identității acestora, făcută cu actul de 
identitate, iar în cazul acționarilor persoane 
juridice sau acționarilor persoane fizice repre-
zentate, cu împuternicirea/procura dată 
persoanei fizice care le reprezintă. Fiecare 
acționar înregistrat la data de referință menți-
onată mai sus are dreptul de a desemna, în 
limitele legii, o altă persoană în calitate de 
reprezentant pentru a participa și vota în 
numele său în cadrul Adunării Generale 
Ordinare/Extraordinare a Acționarilor. Pentru 
a putea fi desemnat ca reprezentant, respec-
tiva persoană trebuie să aibă capacitate 
deplină de exercițiu. Desemnarea reprezen-
tantului se va face prin completarea formula-
rului de procură specială pus la dispoziție de 
societate. Procura specială va fi întocmită în 3 
exemplare, din care un exemplar va fi păstrat 
de acționar, un exemplar va fi înmânat repre-
zentantului ca acesta să își poată dovedi cali-
tatea în cadrul Adunării Generale Ordinare/
Extraordinare a Acționarilor, iar un exemplar 
va fi transmis în original la sediul social al 
societății, împreună cu documentele care 
atestă identitatea acționarului și ale reprezen-
tantului, cu mențiunea pe plic „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară 
a  A c ț i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
08.06.2020/09.06.2020”, astfel încât să fie 
primit de societate până la data de 04.06.2020, 
ora 15.00. Acționarii înregistrați la data de 
referință au posibilitatea de a vota prin cores-
pondență înainte de data întrunirii Adunării 
Generale Ordinare /Extraordinare, utilizând 
formularul de vot prin corespondență pus la 
dispoziție de societate. Formularele de vot 
prin corespondență completate și semnate, în 
original, însoțite de documentele care atestă 
identitatea acționarului, vor fi transmise la 
sediul social al societății, astfel încât să fie 
primite de societate până la data de 
04.06.2020, ora 15.00, având mențiunea pe 
plic „Pentru Adunarea Generală Ordinară /
Extraordinară a Acționarilor din data de 
08.06.2020/09.06.2020”. Formularele de vot 
care nu sunt primite până la data indicată 
mai sus nu pot fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului și majorității în 
Adunarea Generală. În situația în care acțio-
narul care și-a exprimat votul prin corespon-
dență part ic ipă personal  sau prin 
reprezentant la Adunarea Generală, votul 
prin corespondență exprimat pentru respec-

tiva adunare generală va fi anulat. În acest 
caz, va fi luat în considerare doar votul 
exprimat personal sau prin reprezentant. 
Acționarii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puțin 5% din capitalul social, 
au dreptul de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiția 
ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală, și dreptul de 
a prezenta proiecte de hotărâre pentru punc-
tele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. Propunerile 
de completare a ordinii de zi și de prezentare 
a proiectelor de hotărâri pentru punctele 
incluse sau propuse pentru a fi incluse pe 
ordinea de zi, vor fi transmise la sediul socie-
tății, în original, în termen de cel mult 7 zile 
de la data publicării convocării, împreună cu 
documentele care atestă identitatea acționa-
rului, cu mențiunea pe plic „Pentru Adunarea 
Generală Ordinară/Extraordinară a Acționa-
rilor din data de 08.06.2020/09.06.2020”.

LICITAŢII
l Estservices International S.R.L., societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, autotractor 
marca Renault, km: 925.000, an fabricatie 
2013, la pretul de 6.201 euro, fara TVA. Pretul 
bunului mobil este diminuat cu 10 % fata de 
pretul de evaluare, conform hotararii credito-
rilor nr. 205/06.02.2020. Licitatia se va orga-
niza in data de 04.05.2020, ora 12:00, iar in 
cazul in care bunul nu va fi valorificat, aceasta 
este reprogramata pentru data de 05.05.2020, 
06.05.2020, 07.05.2020, 08.05.2020, 
11.05.2020, 12.05.2020, 13.05.2020, 
14.05.2020, 15.05.2020. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax: 
0761.132.6931, email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Gold-Trans-Tur S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, autoturism marca 
BMW 525D, an fabricatie 2002, km: 719.125, 
la pretul de 520 euro, fara TVA. Licitatia se va 
organiza in data de 04.05.2020, ora 11:30, iar 
in cazul in care bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
05.05.2020, 06.05.2020, 07.05.2020, 
08.05.2020, 11.05.2020, 12.05.2020, 
13.05.2020, 14.05.2020, 15.05.2020. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.

l Amatti Industri S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare urmatoarele bunuri: Mercedes Vito, 
an fabricatie 2002, nr. km 300.000-350.000, 

pret 1.060 euro, fara TVA; Autoutilitara 
Scania, an fabricatie 1998, nr. km 986.218, 
pret 4.390 euro, fara TVA; Skoda Octavia, an 
fabricatie 2008, nr. km375.063, pret 5.507 
euro, fara TVA; Ford Transit, an fabricatie 
2003, nr. km 226.088, pret 2.157 euro, fara 
TVA; Ford Transit, an fabricatie 2002, nr. km 
304.061, pret 1.799 euro, fara TVA. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
numerele de telefon/fax: 0728.485.605 
/0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va 
organiza in data de 08.05.2020, ora 12:00, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
11.05.2020, 13.05.2020, 15.05.2020, 
18.05.2020, 20.05.2020, 22.05.2020, 
25.05.2020, 27.05.2020, 29.05.2020.

l Doly Super Market S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, urmatoarele bunuri: 
autoutilitara Ford Transit, nr. inmatriculare 
PH-21-DLY, an fabricatie 2006, la pretul de 
709,00 euro; autoutilitara Ford Transit, nr. 
inmatriculare PH-99-TOR, an fabricatie 2000, 
la pretul de 673,50 euro; autoutilitara Ford 
Transit, nr. inmatriculare PH-13-YOS, an 
fabricatie 2008, la pretul de 1.062,00 euro. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar, la numerele de telefon/
fax: 0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in data de 
08.05.2020, ora 12:30, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 11.05.2020, 
13.05.2020, 15.05.2020, 18.05.2020, 
20.05.2020, 22.05.2020, 25.05.2020, 
27.05.2020, 29.05.2020.

l SCM TROMET prin administrator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietate imobiliară compusă 
din constructia C3 Hala turnatorie in regim 
de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd = 1.038,73 
mp, Su = 938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh. 
Gr. Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova la 
prețul de 100.000 euro (scutit de TVA, ce se va 
achitat în lei la cursul din data plății). Terenul 
intravilan pe care se af lă amplasată 
construcția este proprietate de stat și nu face 
obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în 
08.05.2020, ora 15/30 la sediul administrato-
rului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 1.000 lei + TVA de 
la sediul administratorului judiciar și vor 
depune taxa de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte de data licita-
tiei.

l Francigrin SRL - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunului 
imobil, reprezentand teren intravilan cu 
construcție P+E+M, situat în Reșița, str. Calea 
Caransebeșului, FN, jud. Caraș-Severin, 
înscris în C.F. nr. 36279/Reșița, nr. cadastral: 
36279, C.F. vechi nr. 15315/Câlnic, nr. cadas-
tral vechi: 2375, nr. topografic: 982/1, aflată în 



www.jurnalul.ro ANUNȚURI

Marți, 5 mai 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

patrimoniul  debitoarei  Francigrin S.R.L. - in 
faliment. Pretul de pornire al licitatiei este de 
45% din pretul de evaluare, respectiv 405.938 
lei + t.v.a, conform cod fiscal. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 29.05.2020, 
orele 12.00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin, 
respectiv in data de 15.06.2020, orele 12.00 si 
in data de 29.06.2020, orele 12,00, in caz de 
neadjudecare la licitatiile anterior organizate.  

l Francigrin SRL - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunului 
mobi l ,  reprezentand Autout i l i tara 
Wolkswagen 70XO2C/TRANSPORTER, nr. 
omologare BF123Z1111B74E2, numar iden-
tificare WV2ZZZ70ZWXO12250, culare Alb, 
an fabricatie 1997. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 45% din pretul de evaluare, 
respectiv 5.099 Lei + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 29.05.2020, 
orele 11.30, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin, 
respectiv in data de 15.06.2020, orele 11.30 si 
in data de 29.06.2020, orele 11,30, in caz de 
neadjudecare la licitatiile anterior organizate.

l  Pr imar ia  Comune i  S imian  Nr. 
7582/04.05.2020, aprobat primar, Trusca 
Constantin. Anunt de licitatie. 1.Informatii 
generale privind proprietarul: 2.Comuna 
Simian, cu sediul in comuna Simian, str.DE 
70, nr.64, judetul Mehedinti, tel/fax 
0252/338693, e-mail: clsimianmh@gmail.com, 
organizeaza in data de 27.05.2020 , ora 
10:00,licitatie publica pentru inchirierea apar-
tamentului situat in sat Simian, Comuna 
Simian, bloc A19, scara 1, etaj 1, ap.6, in 
suprafata de 44,67mp, judetul Mehedinti. 
Informatii generale privind obiectul inchiri-
erii. A) Procedura aplicata privind atribuirea 
contractului de concesiune:licitatie publica; 
B)Tipul contractului pentru care se solicita 
oferte:contract de inchiriere; C)Obiectul 
inchirierii:apartament situat in sat Simian, 
Comuna Simian, bloc A19, scara 1,etaj 1, 
apartamentul 6, in suprafata de 44,67mp, 
judetul Mehedinti; D) Durata concesiunii:5 
ani. 3.Informatii privind documentatia de 
atribuire. A) Relatii privind licitatia si docu-
mentatia de atribuire se pot obtine de la 
Primaria Comunei Simian, comuna Simian, 
str.DE 70, nr.64, judetul Mehedinti, tel/fax 
0252/338.693-Compartiment Urbanism, 
incepand cu data de 07.05.2020 in urma unei 
solicitari scrise. Data limita de solicitare a 
clarificarilor este de 20.05.2020,ora 09:00. B)
Cheltuieli privind participarea la licitatie: 
Caiet de sarcini:20 lei; Garantie de partici-
pare:30 lei. C)Pretul minim de pornire al lici-
tatiei este de 21 lei/luna; 4.Informatii privind 
ofertele: A) Data limita pentru depunerea 
ofertelor 26.05.2020,ora 15:00; B)Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primaria 
Comunei Simian, Comuna Simian, str. DE 
70, nr.64- Registratura, et.1, judetul Mehe-
dinti. 5.Data si locul unde se va desfasura 
licitatia:Primaria Comunei Simian, Comuna 
Simian, str.DE 70, nr.64 Comp. Juridic, et.2, 

judetul Mehedinti, in data de 27.05.2020 ,ora 
10:00; 6.Instanta competenta in solutionarea 
eventualelor litigii este Tribunalul Mehedin-
ti-Sectia de Contencios Administrativ si 
Fiscal, situat in Dr.Tr. Severin, B-dul Carol I, 
nr.14, judetul Mehedinti; 7.Data transmiterii 
anuntului de licitatie publica catre institutiile 
abilitate: 04.05.2020.

l 1.Informații generale privind concedentul: 
Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal 
4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața 
Revoluție i ,  nr.1 ,  județul  Ialomița, 
tel.0243.230.200, fax 0243.230.250, e-mail: 
cji@cicnet.ro. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl 
reprezintă încheierea unui contract de conce-
siune de bunuri a obiectivului Parc Fotovol-
taic Ialomița I, prin captarea energiei verzi 
solare, parc situat în comuna Giurgeni, 
județul Ialomița, sola 899, parcela 1, înscris în 
cartea funciară nr.22256, cu o suprafață 
construită de 12.640mp, alcătuit din 2.128 
panouri fotovoltaice cu puterea de 245W pe 
fiecare panou. Obiectivul se află în proprie-
tatea publică a județului Ialomița, fiind 
concesionat conform OUG nr.57/2019 și 
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr.176 din 17.12.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: conform caietului 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire intrând pe 
site-ul Consiliului Județean Ialomița www.
cjialomita.ro, secțiunea anunțuri/licitații, 
descărcând un exemplar, sau în urma unei 
cereri adresate Compartimentului Patri-
moniu Public și Privat, contra cost. 3.2.Denu-
mirea și adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentului Patrimoniu 
Public și Privat, situat la etajul 3, camera 52, 
în sediul Consiliului Județean Ialomița. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea documentației de atribuire: Contrava-
loarea documentației de atribuire este de 
20,00Lei și se pot achita la casieria conceden-
tului. 3.4.Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 19.05.2020, ora 16.30. 4.Informații 
privind ofertele: Ofertele vor fi formulate 
conform documentației de atribuire. 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor:¬¬ 27.05.2020, 
ora 16.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul 
Consiliului Județean Ialomița, Piața Revolu-
ției, nr.1, la registratură. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta va fi depusă în două exemplare 
conform documentației de atribuire. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 28.05.2020, ora 
11.00, la sediul Consiliului Județean Ialomița, 
parter, în sala de ședințe. 6.Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul 
Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, județul 
Ialomița, tel.0243.236.952, fax 0243.232.266, 
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro, la termenele 
stabilite prin documentația de atribuire. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
04.05.2020.

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 Rădăuți-Prut, cu sediul în Comuna 
Rădăuți-Prut, județul Botoșani, telefon 
0231.622.607, fax 0231.622.533, e-mail: 
primariarprut@yahoo.com, cod fiscal 
3503651. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: două terenuri, aparținând dome-
niul public al Comunei Rădăuți-Prut, 
conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.12/30.04.2020 și OUG 57/03.07.2019: 1. 
teren în suprafață de 310mp, teren curți 
construcții, intravilan, situat în parcela cadas-
trală 89; 2. teren în suprafață de 432mp, teren 
curți construcții, intravilan, situat în parcela 
cadastrală 67. 3. Informații privind documen-
tația 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: 
prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 
4 zile înainte, de la sediul Primăriei Comunei 
Rădăuți-Prut. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Comunei Rădăuți-Prut, județul 
Botoșani. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: se achită numerar la casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 22.05.2020, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 28.05.2020, ora 16.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: la Registratura 
Primăriei Comunei Rădăuți-Prut, situată în 
Comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 
exemplare copii. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 29.05.2020, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Rădăuți-Prut, județul 
Botoșani. 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: Soluționarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contractului de 
concesiune, precum și a celor privind acor-
darea de despăgubiri se vor adresa Tribuna-
lului Botoșani, Str.Maxim Gorki, nr.8, 
Municipiul Botoșani, județul Botosani, cod 
poștal 710171, telefon 0231.511.739, fax 
0231.531.832, e-mail: tr-botosani@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 04.05.2020.

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: Primăria Orașului Ocnele Mari, 
Str.Al.Ioan Cuza, nr.37, Orașul Ocnele Mari, 
județul Vâlcea, telefon 0250.772.043, fax 
0250.772.270, e-mail: ocnele_mari@vl.e-adm.
ro, cod fiscal 2540899. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: -10 
chioșcuri de lemn (C1-C10), având dimen-
siuni de 2mx3m, respectiv o suprafață de 
6mp, neracordate la utilități, amplasate în 
strada Ștrandului din Ocnele Mari; -3 loturi 
de teren, având următoarele suprafețe: lot 1 
CC: 32mp, lot 2 CC: 32mp, lot 3 CC: 33mp, 
aparținând domeniului public al Orașului 
Ocnele Mari. Licitația publică se va desfășura 
pentru fiecare chioșc în parte și pentru fiecare 

lot de teren în parte. Închirierea se face 
conform art.333,  art .335 din OUG 
57/03.07.2019, și conform Hotărârii Consi-
liului Local nr.17 din data de 16 martie 2020. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: 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: la 
cerere, documentația de atribuire se poate 
ridica de la sediul Primăriei Orașului Ocnele 
Mari. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Serviciul 
Urbanism, Amenajarea teritoriului, Disci-
plină în construcții, Administrarea dome-
niului public din cadrul Primăriei Orașului 
Ocnele Mari, Str.Al.Ioan Cuza, nr.37, județul 
Vâlcea. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 51Lei, se pot achita cu 
numerar la casieria Primăriei Orașului Ocnele 
Mari sau prin ordin de plată în contul: 
RO67TREZ67121180250XXXXX. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
21.05.2020, ora 12.00. 4.Informații privind 
ofertele: la sediul Primăriei Ocnele Mari, Str.
Al.Ioan Cuza, nr.37, județul Vâlcea. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.05.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului 
Ocnele Mari, Compartimentul Registratură, 
Str.Al.Ioan Cuza, nr.37, județul Vâlcea. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar original și 
un exemplar copie. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 27.05.2020, ora 12.00, sediul Primă-
riei Orașului Ocnele Mari, Str.Al.Ioan Cuza, 
nr.37, județul Vâlcea. 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 Vâlcea -Secția Comer-
cială, de Contencios Administrativ și Fiscal, 
cu sediul în Scuarul Revoluţiei, nr.1, Munici-
piul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, telefon 
0250.739.120, fax 0250.732.207, 0250.732/768, 
e-mail: tribunalul-valcea@just.ro, dorina.
sofrana@just.ro. Termenul pentru sesizarea 
instanței este de 3 zile calendaristice de la 
data semnării procesului verbal de atribuire a 
contractului de închiriere, cu obligația notifi-
cării organizatorului licitației. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 04.05.2020.

l Primăria Comunei Negrești, cu sediul în 
comuna Negrești, DJ 156A, nr.117, județul 
Neamț, cod poștal  617157, cod fiscal 
17474424, tel./fax 0233.246.944, organizează 
procedură de licitație publică, conform OUG 
nr. 54/2006, în vederea concesionării teren 
pășune în suprafaţă de 34,6ha lot Slatina 
Poiana și 39,89 ha lot Dohotărie Poiana, 
situate în extravilanul comunei Negrești, 
judeţul Neamţ, din domeniul public al aces-
teia, în vederea întreţinerii prin pășunat. 
Documentația de atribuire privind organi-
zarea și desfășurarea procedurii de concesio-
nare se achiziționează, la prețul de 50Lei, de 
la sediul Primăriei Comunei Negrești. Taxa 
de participare la licitație publică este de 
100Lei și se achită prin plată direct la casieria 
unității. Garanția de participare este în 
cuantum de 300Lei și va achitată prin plată 
direct la casieria unității. Data limită de 
primire a solicitărilor de clarificări este 
20.05.2020, ora 15.00. Ofertele vor fi trans-

mise până la data de 27.05.2020, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Negrești, județul 
Neamț. Ședința publică de deschidere a ofer-
telor va avea loc în data de 27.05.2020, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei Negrești. 
Denumirea instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul Neamț, 
Secția Contencios Administativ și Fiscal, 
b-dul Republicii, nr.16, localitatea Piatra 
Neamț, cod poștal  610005, telefon 
0233.212.294, fax 0233.235.655, e-mail: tribu-
nal-neamt@just.ro

DIVERSE
l SC Mars Commercial Center anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Construire ansamblu integrat de 
locuințe colective, comerț și servicii; Organi-
zare execuție lucrări, propus a fi amplasat în 
București, sector 6, Str.Preciziei, nr.10. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM București, din București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, și la sediul 
titularului SC Mars Commercial Center SRL 
din str.Pictor Theodor Aman, nr.16, sector 1, 
București, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-12.00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM București.

l OMV Petrom S.A., titular al proiectului 
“lucrari de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec sonda H1 
Frumusita” anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
A.P.M. Galati, cu evaluarea impactului 
asupra mediului, fara evaluare adecvata si 
fara evaluarea impactului asupra corpurilor 
de apa, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru proiectul 
“lucrari de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec sonda H1 
Frumusita”, propus a fi amplasat in extra-
vilan sat Sivita T43; P: 804/1/47, 804/1/48, 
804/1/49, 804/1/50, 804/1/88;  T44; P: 809/1/2, 
809/1/27, 809/1/32, 809/1/33, 809/1/34, 
809/1/35, 809/1/60/1; 808/1, 809/1/28/1, 
comuna Tulucesti, judetul Galati. 1.Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate pe pagina de 
internet a A.P.M. Galati la urmatoarea 
adresa:  http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: 
Reglementari-Acordul de Mediu –drafturi 
acte de reglementare-Proiect decizie etapa de 
incadrare 2020. 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 A.P.M. Galati prin e-mail, la adresa 
office@apmgl.anpm.ro. 2.Publicul interesat 
poate depune propuneri in ceea ce priveste 
continutul raportului privind impactul 
asupra mediului la A.P.M. Galati, in termen 
de 10 zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a A.P.M. Galati prin 
e-mail, la adresa office@apmgl.anpm.ro.

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie de serviciu nr. 960/2010, 
eliberată de Curtea de Conturi a României pe 
numele Leon Virgil. O declar nulă.

l Mihaila St.Vasile I.I. declară pierdute 
actele: Certificat de înregistrare seria B, nr. 
1819054/03.11.2009, Certificat Constatator nr. 
68563/29 .10 .2009  ș i  Rezoluț ia  nr. 
6232/30.10.2009, toate eliberate de ORC 
Constanța. Le declar nule.


