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OFERTE SERVICIU
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și 
Încercări pentru Electrotehnică, cu sediul în 
Craiova, Bvd. Decebal, nr. 118A, Registrul 
Comerțului: J16/312/1999, CUI:RO3871599, 
organizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi: 5 posturi de cercetător știinţific 
gradul III în domeniul Electric- specialitatea 
Electrotehnică, 1 post de cercetător știinţific 
gradul III în domeniul Automatică, Electronică, 
Calculatoare- specialitatea Automatizări și 
calculatoare, 1 post de cercetător știinţific gradul 
III în domeniul Automatică, electronică, calcu-
latoare- specialitatea Electronică, 2 posturi de 
cercetător știinţific gradul III în domeniul Elec-
tromecanică- specialitatea Electromecanică, 1 
post de inginer dezvoltare tehnologică gradul III 
în domeniul electric și mecanic- specialitatea 
Electromecanică, 1 post de inginer dezvoltare 
tehnologică gradul III În domeniul electric și 
mecanic- specialitatea Mecanică. Concursurile 
se vor desfășura conform Legii nr.319/2003 
privind Statutul personalului de cercetare-dez-
voltare, în data de 10.06.2020, la sediul institu-
tului. Dosarele de concurs se depun în termen de 
30 de zile de la data apariţiei anunţului în ziar, 
până în data de 09.06.2020, la Biroul Resurse 
Umane al institutului. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Biroul Resurse Umane al 
institutului, la tel. 0351.404.888, int.218 și site-ul 
institutului www.icmet.ro (sectiunea “Noutăți”).

l Primăria Orașului Câmpeni, Județul Alba, 
organizează concurs conform HG 286/2011, în 
vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 
unui post de conducere, de natură contractuală, 
vacant, de șef serviciu, în cadrul Serviciului de 
Salubrizare și Administrare a Domeniului Public 
și Privat Câmpeni din subordinea Consiliului 
Local Câmpeni. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în unul dintre următoarele domenii de licenţă: 
economic, tehnic, administrativ, juridic; 
-vechime în specialitate studiilor necesare 
ocupării postului: 5 ani. Concursul se va desfă-
șura în data de 27.05.2020, ora 10.00, proba 
scrisă, la sediul Primăriei orașului Câmpeni. 
Proba interviu va avea loc la sediul Primăriei 
orașului Câmpeni, 29.05.2020, ora 10.00. Dosa-
rele se vor depune până la data de 19.05.2020, 
ora 15.30, la sediul Primăriei orașului Câmpeni, 
compartiment Resurse Umane, telefon 
0258.771.215, int.26.

CITAŢII
l Numitele Zaharia Doina și Zaharia Ramona 
Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bacău, 
str. 22Decembrie, bl.19, sc.A, ap.1, jud.Bacău, 
sunt citate în data de 22 mai 2020, la ora 10.00, 
la sediul secundar al Cabinetului de avocat 
Andoniu Codrin din Bacău, str.Oituz, nr.27, în 
vederea rectificării contractului de vânzare-cum-
părare nr.4/28.02.2001, încheiat cu numiții 
Olariu Cristina Lenuța și Olariu Daniel la 
același cabinet de avocat.

l Pârâtul Vizitiu Adrian Ovidiu, născut în Arad, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Arad, str.
Progresului, nr.38, jud. Arad, este citat la Jude-
cătoria Arad, sala 147, pentru data de 
21.05.2020, Completul C23-2020, în dosarul 
nr.19018/55/2019, în proces cu reclamantul 
Precupas Sebastian Ovidiu, având ca obiect 
pretenții.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de 
depozitare și servicii conexe. Detaliile complete 
pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea 

“Anunţuri” - “Anunţuri de achiziţie de bunuri și 
servicii”.

l Cabinet Individual de Insolventa Lazar Ion 
public dizolvarea Asociatiei Practicienilor de 
Reiki si Terapii Complementare Arad, dispusa 
prin sentinta civila nr. 3606/11.09.2019 pronun-
tata de Judecatoria Arad in dos nr. 
11645/55/2019. Declaratiile de creanta pot fi 
inaintate la sediul lichidatorului judiciar din 
Arad, Calea Victoriei nr. 28, judetul Arad, in 
termen de 15 zile de la publicarea prezentului 
anunt. Relatii suplimentare la tel. 0771.184.038.

l SC Modern Trading SRL cu sediul in Arad, 
str. Bucovinei nr 7,  jud Arad, tel. 0745-43236, 
doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru 
punctul de lucru deschis in Arad, Zona Indus-
triala Vest str 1, nr. 5A, unde se desfasoara acti-
vitatea de transport rutier de marfuri 
(nepericulose si periculoase) COD CAEN 4941, 
avand ca principale faze ale activitatii urmatoa-
rele: incarcare in autovehicule marfuri la sediu 
clientilor, transport la benficiar, descarcare 
marfa la beneficiar. Masuri de protectie a facto-
rilor de mediu: apa-canalizare; aer- nu e cazul; 
sol-platforme betonate, trusa ADR, materiale 
absorbante gestiune deseuri- pubele. Observatiile 
publicului formulate in scris/informatiile privind 
potentialul impact asupra mediului se depun/pot 
fi consultate la sediul Agentiei de Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN, judetul 
Arad tel 0257-280331, 0257/280996, timp de zece 
zile lucratoare dupa data publicarii prezentului.

l Subscrisa Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, cu sediul în București, bd.Poligrafiei, 
nr.4, Sector 1, în calitate de titular al proiectului 
«Amenajare, reabilitare și amplasarea unui 
obiect de artă plastică în parcul Kiseleff-Dela-
vrancea», anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM Bucu-
rești, în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului: nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
«Amenajare, reabilitare și amplasarea unui 
obiect de artă plastică în parcul Kiseleff-Dela-
vrancea», propus a fi amplasat în București, 
Sector 1, Şoseaua P.D.Kiseleff, nr. FN. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Bucu-
rești din București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l Grand Design SRL, județul Constanța, titular 
al proiectului, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către APM 
Constanța: Nu este necesară efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului, în cadru procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul Construire structură de cazare 
turistică tip apartamente S+P+4E și împrej-
muire teren -propus a fi amplasat în jud.
Constanța, Orașul Năvodari, zona Mamaia Sat, 
str.C2, Nr.FN, CF: 105134. 1.Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Constanța, str.Unirii, 
nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00, 
vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet (http:\\apmct.anpm.
ro). Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunţului 
pe pagina de internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

l Suntech SRL, cu sediul social in Nadlac, 
Calea Aradului nr.1, Judet Arad, CUI RO 

16782434, J02/1584/2004, mail office@sunte-
ch-romania.ro tel 0257 474 447, prin Jastrabik 
Miroslav  administrator, doreste sa obtina auto-
rizatie de mediu la sediul social  pentru activita-
t i l e  de :  -  Fabr icarea  a l tor  produse 
manufacturiere CAEN 3299; - Fabricarea de 
articole confectionate din textile CAEN 1392; - 
Fabricarea altor produse din material plastic 
CAEN 2229; - Fabricarea articolelor din mate-
rial plastic pentru constructii CAEN 2223. 
Masurile de protectie a factorilor de mediu sunt: 
Apa: reteaua publica; Aer: Sistem de aspiratie; 
Sol: Platforma betonata; Gestiunea deseurilor: 
Pubele. Observatiile publicului formulate in 
scris/informatiile privind potentialul impact 
asupra mediului se depun/pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, 
Splaiul Muresului FN, COD 310132, telefon 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in timp de 10 zile 
lucratoare dupa data publicarii prezentului 
anunt.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: S.C. Util Grant S.R.L., în reorga-
nizare, persoana juridică română, cu sediul în 
București, str. Ing. Pascal Cristian nr.4B, sector 
6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/18817/1993, având CUI RO 4381684, prin 
administrator dl. Gusta Gabriel Vasile, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor în 
data de 29.05.2020, ora 14, la adresa: Şos Bucu-
rești– Domnești, nr.23, Sat Olteni, jud. Ilfov. 
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor va 
avea următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
bilanţului contabil și a contului de profit și pier-
dere pentru exerciţiul financiar 2019; 2. Apro-
barea Raportului Administratorului pentru 
exerciţiul financiar 2019; 3. Aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru exerciţiul finan-
ciar 2020; 4.Diverse. În cazul în care nu sunt 
întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de 
Actul Constitutiv al societăţii la prima convo-
care, Adunarea Ordinară a Asociaţilor SC UTIL 
GRANT SRL se va întruni, la a doua convocare 
în data de 30.05.2020, ora 10, în aceeași locaţie. 
Administrator, Dl. Gusta Gabriel Vasile.

l Consiliul de Administraţie al societăţii ICPET 
Turbo S.A. - cu sediul în București, sector 4, Şos. 
Berceni  nr.  104,  CIF RO 16951576,  

J40/18782/2004 - convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din societatea ICPET 
Turbo S.A.  în data de 09 Iunie 2020 ora 10,00  la 
sediul din București, sector 4, Şos. Berceni nr.104 
. În cazul neîntrunirii cvorului, a doua convocare 
este fixată în data de 10 Iunie 2020 la aceeași oră 
și în același loc. Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  este urmă-
toarea: 1.Prezentarea și aprobarea Raportului 
Consiliului de Administraţie pentru activitatea 
desfășurată în anul 2019; 2.Prezentarea și apro-
barea Raportului Comisiei de Cenzori privind 
gestiunea  societăţii pe anul 2019; 3.Prezentarea 
și aprobarea Bilanţului Contabil și a Contului de 
Profit și Pierderi pe anul 2019; 4. Prezentarea și 
aprobarea repartizării profitului net pe anul 
2019; 5. Prezentarea și aprobarea  Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pe anul 2020; 6.Prezentarea 
și aprobarea Programului de Investiţii și Surse 
de Finanţare pe anul 2020; 7.Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru activitatea 
pe anul 2019; 8.Diverse. Președinte Consiliu de 
Administraţie Ing. Victor Mihail Andreian.

l Consiliul de Administratie al societatii 
COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. 
Cantacuzino nr.32, jud. Prahova, inmatriculat la 
ORC Prahova sub nr.  J29/127/1991, avand 
C.I.F.–ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile 
L31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, 
convoaca Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor societatii COMREP S.A  pentru 
data de 11.06.2020 ora 1100 la sediul societatii, 
pentru toti  actionarii inscrisi in Registrul 
Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 
28.05.2020, in conformitate cu prevederile L 
31/1990 republicata. Ordinea de zi va fi urma-
toarea: 1. Aprobarea contractarii unui credit 
pentru capital de lucru prin Programul IMM 
INVEST Romania 2020 in suma de 4 900 000 
RON cu garantare 80% din Fondul de garantare 
al statului si restul garantat de societate. 2. 
Aprobarea contractarii unui credit pentru inves-
titii prin  Programul IMM INVEST Romania 
2020 in suma de 3 000 000 RON cu garantare 
80% din Fondul de garantare al statului si restul 
garantat de societate. 3. Aprobarea datei de 
31.07.2020 ca data de inregistrare, respectiv de 
identificare a actionarilor asupra carora se 
resfrand efectele hotararilor Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu 

dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017 privind 
emiterii de instrumente financiare si operatiuni 
de piata. 4. Aprobarea datei de 30.07.2020 ca 
ex-data, respectiv data anterioara datei de inre-
gistrare la care instrumentele financiare obiect al 
hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile 
care deriva din hotarari, in conformitate cu 
prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 
Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul 
social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data 
publicarii convocarii sa introduca puncte pe 
ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte 
proiecte de hotarare aferente noilor puncte. 
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris 
prin servicii de curierat sau  mijloace electronice. 
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii 
generale. Actionarii se vor putea prezenta 
personal la adunarea generala, isi vor putea 
numi un reprezentant sau vor putea vota prin 
corespondenta. Reprezentarea actionarilor se 
poate face si prin alte persoane decat actionarii 
cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri 
speciale care se vor depune in original la sediul 
societatii pana la data de 05.06.2020 inclusiv. In 
acelasi termen buletinele de vot prin corespon-
denta, completate si semnate de actionari, se vor 
depune la sediul societatii personal sau prin 
posta, recomandat cu confirmare de primire pe 
care sa fie trecuta adresa expeditorului. Materia-
lele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct 
de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea 
adunarii generale a actionarilor, formularele de 
vot prin corespondenta si de procuri speciale vor 
putea fi consultate la sediul societatii sau pe 
site-ul societatii la adresa: www.comrepsa.ro, 
incepand cu data de 11.05.2020. In situatia in 
care la prima convocare nu se intrunesc condi-
tiile de convocare necesare, se convoaca o noua 
A.G.E.A. in acelasi loc , pe data de 12.06.2020 
ora 1100 cu aceeasi ordine de zi. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 
0726.111.916 sau la sediul societatii.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL 
intenționează să încheie un contract de achiziție 
publică pentru lucrări de proiectare, furnizare și 
execuție echipamente HVAC și Patinuar pentru 
Clădire C1 din cadrul proiectului „Modernizare 

DIVERSE

SC SINAI COMIMPEX SRL, cu sediul în Sat Iclod, Comuna Iclod, Str. Principală, Nr.
504/B, Judet Cluj, dorește să achiziționeze Servicii de elaborare cerere de finanțare și
plan de afaceri, pentru propunerea de proiect: „Îmbunătățirea competitivității SINAI
COMIMPEX SRL”, pe care urmează să o depună în cadrul apelului: POR/780/2/2. 

Tip contract: contract de servicii. 

Durata contractului: 12 luni de la semnarea lui. 

Valoarea estimată fără TVA: 400.000 Lei, prețul contractului nu se va putea ajusta. 

Specificațiile tehnice pot fi solicitate la următoarea adresă de email:
sinaicomimpex@gmail.com 

Oferta va fi transmisă pe email la următoarea adresă: sinaicomimpex@gmail.com,
până în data de 18.05.2020, ora 10.00. 

Solicitările de clarificări vor fi transmise înscris la adresa de email de mai sus, până
la data de 14.05.2020, ora 10.00. 

Oferta tehnică trebuie să fie însoțită de Declarația privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 13-15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

Oferta va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data limită de depunere menționată în
anunț. 

ANUNȚ
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GATA!
Simplu, nu?

și reabilitare Parc Pantelimon”. „Documentația 
de atribuire” se poate solicita la adresa de email: 
achizitii@as3-strazi.ro sau la adresa din Șoseaua 
Gării Cățelu nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, 
București. Data limită de depunere a ofertelor 
este 04.05.2020, ora 10.00.

l Subscrisa DRB Insolvency SPRL, asociat 
coordonator Dărăban Ionel, lichidator judiciar 
în dosar nr. 4550/83/2013, SC Metalurgica INC 
SRL, CUI: 16839174, anunță organizarea de 
licitații publice cu strigare la sediul lichidato-
rului:  Cluj Napoca, str. Bună Ziua, Nr.43D, 
Bl.M4B, Sc.1, Et.6, Ap.23, Jud.Cluj, la data de 
09.06, 23.06, 07.07 și 21.07,  ora: 13.00, pentru 
vânzarea de bunuri imobile, respectiv: birouri, 
magazie, atelier, etc, situate în localitatea 
Reghin, str.Ierbuș, nr.40, județul Mureș. Regula-
mentul de vânzare se află la sediul lichidatorului 
judiciar. Relații suplimentare: tel.0754.098.420.

l Eurolemn Trans SRL - în reorganizare 
anunta vanzarea prin licitatie publica a bunu-
rilor mobile/imobile reprezentand: Camion 
Articulat VOLVO A 25 E = prêt pornire licitatie 
= 447.580 lei +T.V.A. si respectiv Camion Arti-
culat Volvo A 40 D = prêt pornire licitatie = 
403.548 lei + T.V.A. Pretul de pornire al licitatiei  
este de 100% din pretul de evaluare + T.V.A. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al administratorului 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 18.05.2020, orele 
10.00, la sediul ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjude-
care, se va organiza o noua licitatie in data de 
28.05.2020, orele 10.00.

l Primaria comunei Simian nr. 7550/04.05.2020, 
aprobat primar, Trusca Constantin. Anunt de 
licitatie. 1.Informatii generale privind proprie-
tarul: Comuna Simian, cu sediul in comuna 
Simian, str. DE70, nr. 64, judetul Mehedinti, tel/
fax 0252/338.693, e-mail: clsimianmh@gmail.
com, organizeaza in data de 29.05.2020, ora 
10:00, licitatie publica pentru concesiunea tere-
nului extravilan, categoria de folosinta nepro-
ductiv, in suprafata de 25162 mp din Comuna 
Simian, T148, P3951,P3954, P3955, P3957, 
numar cadastral 55162, in vederea stabilirii 
sediului social /desfasurarii de activitati comer-
ciale de catre persoanele fizice/ juridice intere-
sate. 2. Informatii generale privind obiectul 
concesiunii: A.Procedura aplicata privind atri-
buirea contractului de concesiune: licitatie 
publica. B.Tipul contractului pentru care se 
solicita oferte:contract de concesiune teren in 
vederea stabilirii sediului social /desfasurarii de 
activitati comerciale. C.Obiectul concesiunii: 
teren in suprafata de 25162 mp din satul 
Simian, Comuna Simian, T148, P3951, P3954, 
P3955, P3957,  numar cadastral 55162. D.
Durata concesiunii: 49 ani. 3. Informatii privind 
documentatia de atribuire: A.Relatii privind 
licitatia si documentatia de atribuire se pot 
obtine de la Primaria Comunei Simian, comuna 
Simian, str. DE70, nr.64, judetul Mehedinti, tel/
fax: 0252/338693-Compartiment Urbanism, 
incepand cu data de 07.05.2020 in urma unei 
solicitari scrise. Data limita de solicitare a clari-
ficarilor este de 22.05.2020,ora 09:00. B. Cheltu-
ieli privind participarea la licitatie: Caiet de 
sarcini:30 lei; Garantie de participare: 100 lei. 
C.Pretul minim de pornire al licitatiei este de 
4428 lei/ an pentru terenul in suprafata de 
25162 mp. 4. Informatii privind ofertele: A. 
Data limita pentru depunerea ofertelor 
28.05.2020, ora 15:00. B. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primaria Comunei Simian, 
Comuna Simian, str. DE70, nr. 64-Registratura, 
et.1, judetul Mehedinti. 5.Data si locul unde se 
va desfasura licitatia: Primaria Comunei 
Simian, Comuna Simian, str. DE70, nr.64-

Comp. Juridic, et. 2,judetul Mehedinti, in data 
de 29.05.2020,ora 10:00. 6. Instanta competenta 
in solutionarea eventualelor litigii este Tribu-
nalul Mehedinti-Sectia de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal, situat in Dr.Tr. Severin, B-dul. 
Carol I, nr. 14, judetul Mehedinti. 7.Data trans-
miterii anuntului de licitatie publica catre insti-
tutiile abilitate: 05.05.2020.

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: 
Consiliul Local Jucu, strada Principală, nr.112, 
Comuna Jucu,  județul  Cluj ,  te lefon 
0264.233.084, fax 0264.233.086, e-mail: office@
primariajucu.ro, cod fiscal 4426212. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Imobil 
-clădire în suprafață de 250 mp, situat în locali-
tatea Gădălin, nr.53, Comuna Jucu, județul 
Cluj, aflat în inventarul domeniului public al 
comunei, identificat în CF 57894, conform HCL 
42/25.02.2020 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 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: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Registratură. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Compartimentul Registratură 
din cadrul Primăriei Comunei Jucu, strada 
Principală, nr.112, județul Cluj. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
10Lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei 
Comunei Jucu. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 22.05.2020, ora 15.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28.05.2020, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Jucu, Compartimentul 
Registratură, strada Principală, nr.112, județul 
Cluj. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun în două exem-
plare originale. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 03.06.2020, ora 12.00, Primăria Comunei 
Jucu, strada Principală, nr.112, județul Cluj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Cluj, Calea Doro-
banților, nr.2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, 
telefon 0264.596.111, fax 0264.595.844, e-mail: 
tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 05.05.2020.

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 
Jucu, strada Principală, nr.112, Comuna Jucu, 
județul Cluj, telefon 0264.233.084, fax 
0264.233.086, e-mail: office@primariajucu.ro, 
cod fiscal 4426212. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Imobil -clădire în suprafață de 
253 mp, situat în localitatea Vișea, nr.153, 
Comuna Jucu, județul Cluj, aflat în inventarul 
domeniului public al Comunei Jucu, conform 
HCL nr.36 din 25 februarie 2020 și temeiului 
legal: OUG 57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile 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 Jucu. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Jucu, Strada Principală, nr. 
112, Jucu, județul Cluj. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Persoanele interesate pot 
achita contravaloarea documentației de atri-
buire de 100Lei la casieria instituției. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
22.05.2020, ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 28.05.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Jucu, Strada 
Principală, nr. 112, Jucu, județul Cluj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare în original. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 03.06.2020, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Jucu, Strada Princi-
pală, nr.112, Jucu, județul Cluj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Cluj, Calea Doroban-
ților, nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 
0264.596.111, fax 0264.595.844, e-mail: 
tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 05.05.2020.

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: 
Consiliul Local Jucu, strada Principală, nr.112, 
Comuna Jucu,  județul  Cluj ,  te lefon 
0264.233.084, fax 0264.233.086, e-mail: office@
primariajucu.ro, cod fiscal 4426212. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: teren 
situat în localitatea Jucu de Sus, în locul numit 
„Molitura”, identificat în CF 50686 Jucu sub 
număr 50686, în suprafață de 3,00ha, având 
categoria de folosință pajiște împădurită, aflat 
în inventarul domeniului privat al comunei, 
conform HCL 73/28.04.2020 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: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Registratură. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Compartimentul Registratură 
din cadrul Primăriei Comunei Jucu, strada 
Principală, nr. 112, județul Cluj. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
10 Lei/ exemplar, se achită la casieria Primăriei 
Comunei Jucu. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 22.05.2020, ora 15.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28.05.2020, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Jucu, Compartimentul Registratură, 
strada Principală, nr. 112, județul Cluj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun în două exemplare 
originale. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
03.06.2020, ora 12.00, Primăria Comunei Jucu, 
strada Principală, nr.112, județul Cluj. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și /sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-

zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Cluj, Calea Doro-
banților, nr.2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, 
telefon 0264.596.111, fax 0264.595.844, e-mail: 
tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 05.05.2020.

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 Municipiului Oradea, cu 
sediul în Piața Unirii, nr.1, Municpiul Oradea, 
județul Bihor, telefon 0259.408.887, 
0259.437.000, +126, fax 0259.436.276, e-mail: 
primarie@oradea.ro, spatii@oradea.ro, cod 
fiscal RO35372589. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: 13 spații comer-
ciale, aparținând domeniului privat al Muni-
cipiului Oradea și în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Oradea, în suprafață 
totală de 1.242,62 mp, conform caietului de 
sarcini, OUG nr. 57 din 03.07.2019, HCL nr. 
40 din 28.01.2020 și HCL nr. 295 din 
27.04.2020. 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: 
la cerere, de la sediul instituției, Serviciul 
Locuințe, Spații Comerciale sau se poate 
consulta pe site-ul www.oradea.ro, secțiunea 
-licitații. 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: Se poate 
obține de la Serviciul Locuințe, Spații Comer-
ciale din cadrul Primăriei Municipiului 
Oradea, Piata Unirii, nr.1, județul Bihor. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: Dacă se ridică de la sediul 
instituției: 40 Lei /exemplar, ce se achită la 
caserie sau se poate descărca de pe site: Fără 
costuri. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 15.05.2020, ora 09.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28.05.2020, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, 
nr.1, județul Bihor, parter, ghișeele 1-2. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Se depun într-un singur exem-
plar, într-un plic sigilat format A4. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 28.05.2020, ora 13.00, 
Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, 
nr.1, județul Bihor, Sala Mică, etaj 1. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Bihor, 
Parcul Traian, nr. 10, Oradea, județul Bihor, 
telefon 0259.414.896, fax 0359.432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 05.05.2020.

Comuna Balta-Albă, Județul Buzău, tel./fax: 
0238.790.063, CUI 2407834, organizează lici-
tație publică deschisă cu ofertă în plic, la sediul 
Primăriei Comuna Balta-Albă, județul Buzău, 
în data de 26.05.2020, ora 11.00, în vederea 
închirierii următoarelor suprafețe disponibile de 
izlaz pășune și pășune arabil: -izlaz pășune în 
suprafață de: 10 ha/1 lot (T-77, lot -13/2); 
15,9085 ha/1 lot (T-78, lot -13/3); 1ha/1 lot (T-36-
41, lot -5/1B); 10 ha/1 lot (T-36-41, lot -5/1C); 
10ha/1 lot (T-36-41, lot -5/1E); pășune arabil: 
1ha/1 lot (T-44, lot -70); 1ha/1 lot (T-44, lot -71); 
1ha/1 lot (T-44, lot -72); 3ha/1 lot (T-18, P-92A, 

lot -35). Prețul de pornire al licitației de închi-
riere pentru izlaz pășune, în conformitate cu 
prevederile HCL nr. 27/30.04.2020, este de 
116,5Lei/ha și de 58,25 pentru terenurile neeligi-
bile, reprezentând 50% din valoarea masei verzi 
pe hectar calculate în funcție de prețul mediu 
stabilit de consiliul județean, prin HCJ nr. 
236/2019, iar prețul de pornire al licitației 
pentru pășune arabil este de 471 Lei /ha, 
conform raportului de evaluare. Prețul caietului 
de sarcini va fi de 30 de lei, taxa de participare 
de 50 de lei, pentru fiecare lot în parte și 
garanția de participare stabilită este de 100 de 
lei/ ha. Data și locul de primire al ofertelor: cel 
târziu în data de 25.05.2020, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comuna Balta-Albă. Data și locul 
deschiderii ofertelor: 26.05.2020, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Comuna Balta-Albă. Durata 
închirierii este de 10 ani de la data semnării 
contractului fără drept de prelungire conform 
HCL nr. 27/30.04.2020 cu repectarea perioadei 
de pășunat conform Regulamentului, anexă la 
HCL menționată.

l În data de 12.05.2020, ora 10.30, va avea loc 
la sediul Biroului executorului judecătoresc 
Pușcaș Eugen din Oradea, str.Republicii, nr.15, 
ap.3, jud.Bihor, vânzarea la licitație publică a 
următoarelor imobile: terenuri arabile extravi-
lane, în suprafață totală de 3,4691 ha formate 
din parcele cu suprafețe între cca. 0,1-0.6ha, CF 
nr. 58952 Oșorhei, CF nr. 58882 Oșorhei, CF 
nr.58873 Oșorhei, CF nr. 58960 Oșorhei, CF nr. 
59071 Oșorhei, CF nr.58220 Oșorhei, CF nr. 
58140 Oșorhei, la prețul de 53.474 Lei (echiva-
lent 11.101Euro) și teren intravilan situat în 
Sânmartin, înscris în CF nr.57928 Sânmartin, nr. 
cad. 2899, jud.Bihor, la prețul de 18.100Euro 
echivalent 87.200 RON. Executor judecătoresc, 
Pușcaș Eugen-Nicolae.  

PIERDERI
l Societatea LEX NET S.R.L, cu sediul in 
Bucuresti, sector 6, str. Gh. Negel, nr. 25, ap. 1, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J40/5370/2000, CUI 13089191, declara pierdut 
certifcat de inregsitrare al societatii, seria B nr. 
1052726. Se declara nul.

l Pierdut atestat profesional de marfă pe 
numele Preoteasa Mihail, eliberat de ARR Gorj. 
Îl declar nul.

l Pierdut chitanță roșie și verde, Seria Bs, 
nr.13059897 AAA, aparținând Vel Pitar SA. O 
declar nulă.

l Pierdut Certificat de Înregistrare aparținând 
SC Baiaram Sandu Întreprindere Familială, cod 
fiscal 7212949, F15/151/1996, eliberat ORC 
Dâmbovița. Îl declarăm nul. 

l Declar pierdut certificat internațional de 
conducător de ambarcațiune de agrement 
nr.717, emis de Autoritatea Navală Română, la 
data de 29.09.2008, pe numele Stefanescu Sorin.

l Declar pierdută și nulă Legitimația de 
serviciu emisă de Ministerul Justiției, Adminis-
trația Națională a Penitenciarelor, Centrul de 
Detenție Craiova, pe numele de Dăbuleanu 
Marin, având nr.02077, emisă la data de 
05.10.2018. 


