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OFERTE SERVICIU
l  Firma Professional Tactic 
Construct caută în Municipiul 
Constanța persoană pricepută la 
sarcini de vopsitorie, zidărie și 
reparații electrice de bază. Salariu 
atractiv, contract de muncă. 
Persoană de contact: Adi Anghel, 
tel.+40736.129.315.

l SC Ion Mos SRL angajeaza munci-
tori necalificati pentru punctul de 
lucru din Dragomiresti fabrica pentru 
industria alimentara, activitate de 
depozit. Oferim: salariu fix+ bonuri de 
masa+ transport cu microbuzul firmei. 
Pentru mai multe informatii va rog sa 
sunati  la numarul de telefon 
021.352.22.11/ 0730170364 Sau sa ne 
trimiteti un CV pe adresa de mail 
secretariat@ionmos.eu

l Oraș Câmpeni, cu sediul în oraș 
Câmpeni, str. Avram Iancu, nr. 5, 
judeţul Alba, anunţă amânarea 
concursului conform HG nr. 286/2011 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant de șef serviciu organizat iniţial: 
- Proba scrisă în data de 08.07.2020, 
ora 10:00; - Proba interviu în data de 
10.07.2020, ora 10:00 astfel: - Proba 
scrisă în data de 21.07.2020, ora 10:00; 
- Proba interviu în data de 23.07.2020, 
ora 10:00. Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a număr 
392/16.06.2020, pagina 3, cod 250657. 
Restul anunţului rămâne neschimbat.

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, Incinta Port, dana 78, 
jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG nr. 286/2011, modificată 
și completată, pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții contractuale vacante: 
Grup Nave -Ofițer punte maritim -8 
posturi. Condiții specifice de ocupare a 
posturilor: Ofițer punte maritim: 
Nivelul studiilor: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; Specialitate de bază: 
domeniul naval; Cerințe specifice: 
-posesor brevet pentru funcția de ofițer 
punte maritim (brevet valabil pentru o 
perioadă de minim 1 an de zile de la 
data depunerii dosarului); -valabili-
tatea carnetului de marinar, minim 1 
an de zile de la data depunerii dosa-
rului. Vechime necesară în funcție: 
minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole elibe-
rată de ANR). Data limită pentru 
depunerea dosarelor: 13.07.2020, ora 
16:00; Selecția dosarelor de înscriere: 
14.07.2020; 1. Proba scrisă: 21.07.2020 
la ora 09:00; 2. Probă practică: 
23.07.2020 la ora 09:00; 3. Interviu: 
27.07.2020 la ora 09:00; 4.Afișare rezul-

tate finale: 29.07.2020 la ora 17:00. 
Punctajul pentru promovarea probelor 
este de minimum 70 de puncte, din 
cele 100 de puncte, conform Regula-
mentului intern al Arsvom. Depunerea 
dosarelor de concurs se va face la 
sediul ARSVOM, Incinta Port 
Constanța, dana 78, tel.0241.601.878. 
Tematica, bibliografia și rezultatele 
finale ale probelor de concurs se vor 
afișa la sediul unității și pe pagina 
oficială: www.arsvom.ro

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, Incinta Port, dana 78, 
jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG nr. 286/2011, modificată 
și completată, pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții contractuale vacante: 
Grup Nave -Timonier maritim -4 
posturi. Condiții specifice de ocupare a 
posturilor: Timonier maritim: Nivelul 
studiilor: studii medii sau generale; 
Specialitate de bază: domeniul naval; 
Cerințe specifice: -posesor certificat de 
competență pentru funcția de timonier 
(certificat valabil pentru o perioadă de 
minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de 
marinar, minim 1 an. Vechime nece-
sară în funcție: minim 12 de luni 
îmbarcare pe nave maritime (conform 
foii matricole eliberată de ANR). Data 
limită pentru depunerea dosarelor: 
13.07.2020, ora 16.00; Selecția dosa-
relor de înscriere: 14.07.2020; 1. Proba 
scrisă: 21.07.2020 la ora 12:00; 2. Probă 
practică: 23.07.2020 la ora 12:00; 3. 
Interviu: 27.07.2020 la ora 12:00; 4.
Afișare rezultate finale: 29.07.2020 la 
ora 17.00. Punctajul pentru promo-
varea probelor este de minimum 70 de 
puncte, din cele 100 de puncte, 
conform Regulamentului intern al 
ARSVOM. Depunerea dosarelor de 
concurs se va face la sediul ARSVOM, 
Incinta Port Constanța, dana 78, 
tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia 
și rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa la sediul unității și 
pe pagina oficială: www.arsvom.ro

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, Incinta Port, dana 78, 
jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG nr. 286/2011, modificată 
și completată, pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții contractuale vacante: 
Grup Nave -Motorist -2 posturi. 
Condiții specifice de ocupare a postu-
rilor: Motorist: Nivelul studiilor: studii 
medii sau generale; Specialitate de 
bază: domeniul naval; Cerințe speci-
fice: -posesor certificat de competența 
pentru funcția de motorist (certificat 
valabil pentru o perioadă de minim 1 
an de zile de la data depunerii dosa-
rului); -valabilitatea carnetului de 

marinar, minim 1 an. Vechime nece-
sară în funcție: minim 12 de luni 
îmbarcare pe nave maritime (conform 
foii matricole eliberată de ANR). Data 
limită pentru depunerea dosarelor: 
13.07.2020, ora 16.00; Selecția dosa-
relor de înscriere: 14.07.2020; 1. Proba 
scrisă: 22.07.2020 la ora 12:00; 2. Probă 
practică: 24.07.2020 la ora 12:00; 3. 
Interviu: 28.07.2020 la ora 12:00; 4.
Afișare rezultate finale: 30.07.2020 la 
ora 17.00. Punctajul pentru promo-
varea probelor este de minimum 70 de 
puncte, din cele 100 de puncte, 
conform Regulamentului intern al 
ARSVOM. Depunerea dosarelor de 
concurs se va face la sediul ARSVOM, 
Incinta Port Constanța, dana 78, 
tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia 
și rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa la sediul unității și 
pe pagina oficială: www.arsvom.ro

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, Incinta Port, dana 78, 
jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG nr. 286/2011, modificată 
și completată, pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții contractuale vacante: 
Grup Nave -Ofițer mecanic maritim -7 
posturi. Condiții specifice de ocupare a 
posturilor: Ofițer mecanic maritim: 
Nivelul studiilor: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; Specialitate de bază: 
domeniul naval; Cerințe specifice: 
-posesor brevet pentru funcția de ofițer 
mecanic maritim (brevet valabil pentru 
o perioadă de minim 1 an de zile de la 
data depunerii dosarului); -valabili-
tatea carnetului de marinar, minim 1 
an de zile de la data depunerii dosa-
rului. Vechime necesară în funcție: 
minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole elibe-
rată de ANR). Data limită pentru 
depunerea dosarelor: 13.07.2020, ora 
16.00; Selecția dosarelor de înscriere: 
14.07.2020; 1. Proba scrisă: 22.07.2020 
la ora 09:00; 2. Probă practică: 
24.07.2020 la ora 09:00; 3. Interviu: 
28.07.2020 la ora 09:00; 4.Afișare rezul-
tate finale: 30.07.2020 la ora 17:00. 
Punctajul pentru promovarea probelor 
este de minimum 70 de puncte, din 
cele 100 de puncte, conform Regula-
mentului intern al ARSVOM. Depu-
nerea dosarelor de concurs se va face 
la sediul ARSVOM, Incinta Port 
Constanța, dana 78, tel.0241.601.878. 
Tematica, bibliografia și rezultatele 
finale ale probelor de concurs se vor 
afișa la sediul unității și pe pagina 
oficială: www.arsvom.ro

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, Incinta Port, dana 78, 
jud.Constanța, organizează concurs 

conform HG nr.286/2011, modificată și 
completată, pentru ocuparea următoa-
relor funcții contractuale vacante: 
Grup Nave -Ofițer electrician maritim 
-1 post; -Electrician de bord -1 post. 
Condiții specifice de ocupare a postu-
rilor: Ofițer electrician maritim: 
Nivelul studiilor: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; Specialitate de bază: 
domeniul naval; Cerințe specifice: 
-posesor brevet pentru functia de ofițer 
electrician maritim (brevet valabil 
pentru o perioadă de minim 1 an de 
zile de la data depunerii dosarului); 
-valabilitatea carnetului de marinar, 
minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului. Vechime necesară în funcție: 
minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole elibe-
rată de ANR). Electrician de bord: 
Nivelul studiilor: studii medii sau 
generale; Cerințe specifice: -certificat 
de competență pentru funcția de elec-
trician (certificat valabil pentru o peri-
oadă de minim 1 an de zile de la data 
depunerii dosarului); -valabilitatea 
carnetului de marinar, minim 1 an. 
Vechime necesară în funcție: minim 12 
de luni îmbarcare pe nave maritime 
(conform foii matricole eliberată de 
ANR). Data limită pentru depunerea 
dosarelor: 13.07.2020, ora 16.00; 
Selecția dosarelor de înscriere: 
14.07.2020; 1. Proba scrisă: 23.07.2020 
la ora 12:00; 2. Probă practică: 
27.07.2020 la ora 12.00; 3. Interviu: 
29.07.2020 la ora 12:00; 4.Afișare rezul-
tate finale: 31.07.2020 la ora 17.00. 
Punctajul pentru promovarea probelor 
este de minimum 70 de puncte, din 
cele 100 de puncte, conform Regula-
mentului intern al ARSVOM. Depu-
nerea dosarelor de concurs se va face 
la sediul ARSVOM, Incinta Port 
Constanța, dana 78, tel.0241.601.878. 
Tematica, bibliografia și rezultatele 
finale ale probelor de concurs se vor 
afișa la sediul unității și pe pagina 
oficială: www.arsvom.ro

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, Incinta Port, dana 78, 
jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG nr. 286/2011, modificată 
și completată, pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale vacante: 
Compartiment Achiziţii -Inginer speci-
alist II -2 posturi. Condiții specifice de 
ocupare a posturilor: Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență; Speci-
alitate de bază: domeniul inginerie 
navală și navigaţie; Cerințe specifice: 
-cursuri de pregătire profesională/
formare profesională specializată în 
domeniul achiziţiilor publice; -rezis-
tenţă la efort psihic, capacitate de 
concentrare, analiză și sinteză; -dispo-

nibilitate pentru program prelungit; 
-loialitate faţă de instituţie, conduită 
morală și profesională; -cunoștinţe de 
operare pe calculator (Microsoft 
Office). Vechime necesară în speciali-
tatea studiilor: minimum 6 luni. Data 
limită pentru depunerea dosarelor: 
13.07.2020, ora 16:00. Selecția dosa-
relor de înscriere: 14.07.2020; 1. Proba 
scrisă: 23.07.2020 la ora 09:00; 2. Probă 
practică: 27.07.2020 la ora 09:00; 3. 
Interviu: 29.07.2020 la ora 09:00; 4. 
Afișare rezultate finale: 31.07.2020 la 
ora 17.00. Punctajul pentru promo-
varea probelor este de minimum 70 de 
puncte, din cele 100 de puncte, 
conform Regulamentului intern al 
ARSVOM. Depunerea dosarelor de 
concurs se va face la sediul ARSVOM, 
Incinta Port Constanța, dana 78, 
tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia 
și rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa la sediul unității și 
pe pagina oficială: www.arsvom.ro

l Penitenciarul- Spital Mioveni cu 
sediul în localitatea Mioveni, bd. Dacia 
nr.1, judeţul Argeș, intenţionează să 
încheie contract de prestări servicii 
medicale cu: -un asistent medical 
farmacie pentru anul 2020 - maxim 40 
ore/săptămână; Serviciile vor fi prestate 
în cadrul Penitenciarului Craiova cu 
sediul în Craiova, str. Vasile Alecsandri, 
nr. 89, județul Dolj. Condiţii minime 
impuse prestatorului de serviciu - asis-
tent medical farmacie: -să prezinte 
copie diplomă studii de specialitate 
(școala posliceală sanitară); -să poată 
desfășura activitatea în regim indepen-
dent; -să dețină certificat de înregis-
trare fiscală(P.F.A./P.F.I.); -să prezinte 
Autorizația de liberă practică pentru 
profesia de asistent medical, vizată 
anual de OAMMR; -să facă dovada 
asigurării de malpraxis; -cunoștințe de 
operare pe calculator; -dacă la data 
prezentei nu deține certificatul de inre-
gistrare fiscală, să depună dovada soli-
citării eliberării acestuia de la 
Administrația Fiscală, certificatul 
prezentându-se ulterior,înainte de 
semnarea contractului; Valoarea 
fondurilor ce pot fi alocate pentru 
serviciile prestate este de maxim 30 lei/
oră. La elaborarea ofertei de preț, ofer-
tantul va avea în vedere toate cerințele 
solicitate mai sus. Oferta de preţ repre-
zentând tariful pe oră, se va transmite 
până la data de 06.07.2020 ora 13:00, în 
plic închis cu mențiunea ,,A nu se 
deschide până la data de 06.07.2020 
ora13:00’’ prin oricare din următoarele 
mijloace: poștă, curier sau depunere 
directă la sediul instituţiei. Caietul de 
sarcini poate fi obținut gratuit de la 
Penitenciarul Spital Mioveni. Infor-
maţii suplimentare la telefon fix 
0248.260.560 int. 223, 248.
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l Penitenciarul- Spital Mioveni cu 
sediul în localitatea Mioveni, bd. 
Dacia nr.1, judeţul Argeş, intenţio-
nează să încheie contract de prestări 
servicii medicale pentru: -medic speci-
alist/primar Gastroenterolog - 1 
contract ( minim 5 -maxim 7 ore/zi - 
minim 2 - maxim 5 zile/săptămână). 
Condiţii minime impuse prestatorului 
de serviciu: -să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, 
referitoare la exercitarea profesiei de 
medic; -să poată desfăşura activitatea 
în regim independent; -să dețină certi-
f icat  de  înreg is t rare  f i sca lă 
(P.F.A./P.F.I.); -să facă dovada că este 
membru al Colegiului medicilor din 
România; -să facă dovada asigurării 
de malpraxis; -adeverință din care să 
reiasă vechimea în muncă; -dacă la 
data prezentei nu deține certificatul de 
inregistrare fiscală, să depună dovada 
solicitării eliberării acestuia de la 
Administrația Fiscală, certificatul 
prezentându-se ulterior,înainte de 
semnarea contractului; Valoarea 
fondurilor ce pot fi alocate pentru 
serviciile prestate este de maxim 50 
lei/oră. Criteriul de atribuire este 
prețul cel mai mic exprimat în lei/oră. 
Oferta de preţ reprezentând tariful pe 
oră al prestaţiei, se va transmite până 
la data de 06.07.2020 ora 13:00, în plic 
închis cu mențiunea ,,A nu se deschide 
până la data 06.07.2020 ora 13:00prin 
oricare din următoarele mijloace: 
email: spmioveni@anp.gov.ro, poştă 
sau depunere directă la sediul institu-
ţiei. Serviciile se vor presta în cadrul 
Penitenciarului-Spital Mioveni. Caie-
tele de sarcini se pot ridica gratuit de 
la sediul unității. Informaţii suplimen-
tare la telefon fix 0248.260.560 int. 223 
sau 248.

l Penitenciarul- Spital Mioveni cu 
sediul în localitatea Mioveni, bd. 
Dacia nr. 1, judeţul Argeş, intenţio-
nează să încheie contract de prestări 
servicii medicale cu medic specialist/
primar-Cardiologie pentru ecografii 
cardiologice. Condiţii minime impuse 
prestatorului de serviciu: -să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătăţii, referitoare la exerci-
tarea profesiei de medic; -să poată 
desfăşura activitatea în regim inde-
pendent(P.F.A./P.F.I.); -să dețină certi-
ficat de înregistrare fiscală; -să facă 
dovada că este membru al Colegiului 
medicilor din România; -să facă 
dovada asigurării privind răspun-
derea civilă pentru greşeli în activi-
tatea profesională; -să fie posesor al 
unui titlu oficial de calificare în medi-
cină pentru specialitatea -Cardiologie; 
-dacă la data prezentei nu deține 
certificatul de inregistrare fiscală, să 

depună dovada solicitării eliberării 
acestuia de la Administrația Fiscală, 
certificatul prezentându-se ulteri-
or,înainte de semnarea contractului; 
Valoarea fondurilor ce pot fi alocate 
pentru serviciile prestate este de 
maxim 100 lei/consultație. În eventua-
litatea în care vor fi mai multe oferte 
egale, departajarea se va face în 
funcție de vechimea în specialitate. 
Oferta de preţ reprezentând tariful pe 
oră, se va transmite până la data de 
06.07.2020 ora13:00, în plic închis cu 
mențiunea ,,A nu se deschide până la 
data de 06.07.2020 ora13:00 prin 
oricare din următoarele mijloace: 
poştă, curier sau depunere directă la 
sediul instituţiei. Serviciile se vor 
presta în cadrul Penitenciarului-Spital 
Mioveni. Caietul de sarcini se poate 
ridica gratuit de la sediul unității. 
Informaţii suplimentare la telefon fix 
0248.260.560 int. 223 sau 232.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă determinată a unui post 
contractual vacant de execuție necesar 
derulării unui grant din cadrul Direc-
ției de statistici structurale ale între-
prinderii: 
•1 Post Referent I A- Perioada iulie 
2020 - 30 aprilie 2021. Condiții speci-
fice: -studii medii; -experiență în 
domeniu; -vechime în muncă: minim 
9 ani; -cunoaşterea ghidului de imple-
mentare a anchetelor de conjunctură 
în UE, în conformitate cu cerințele 
din contract; -cunoştințe avansate de 
calculator (Excel, baze de date). 
Concursul se organizează la sediul 
Institutului Naţional de Statistică, din 
bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucu-
reşti, în data de 21.07.2020 ora 10:00 
proba scrisă şi 27.07.2020 ora 10:00 
interviul. Dosarele de concurs se vor 
depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial Partea a III-a, la 
sediul Institutului Naţional de Statis-
tică, bd. Libertăţii nr.16, sector 5, 
Bucureşti, în perioada 30.06.2020- 
13.07.2020, luni- joi în intervalul orar 
08:00-16:30 şi vineri 08:00-14:00. 
Dosarele de concurs trebuie să conțină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 5 din Regulamentul- 
cadru aprobat prin Ordinului S.G.G. 
nr. 818/05.06.2018. Condiţiile de parti-
cipare la concurs aprobate şi biblio-
grafia stabilită se afişează la sediul 
Institutului Naţional de Statistică şi 
pe site-ul Institutului Naţional de 
Statistică (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Institutului Naţional de Statistică şi la 
numărul de telefon 021/317.77.82, 
persoană de contact Maria Mihaela 
Alexandru, adresă de e-mail maria.
alexandru@insse.ro.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă determinată a unor 
posturi contractuale vacante de 
execuție necesare derulării unui grant 
din cadrul Direcției de statistici agri-
cole și de mediu: •9 Posturi expert I 
A- Perioada iulie 2020- 31 martie 
2022. Condiţii specifice: -studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul: ştiințe 
sociale, ştiințe inginereşti, matematică 
şi ştiințele naturii; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcției: 7 ani; -cunoaşterea reglemen-
tărilor naționale şi internaționale în 
domeniul statisticii agriculturii; -abili-
tăți în operarea pe PC desktop şi 
tablete. •1 Post Expert I- Perioada 
iulie 2020- 31 martie 2022. Condiții 
specifice: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul: ştiințe sociale, ştiințe 
inginereşti, matematică şi ştiințele 
naturii; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției: 5 ani; 
-cunoaşterea reglementărilor naționale 
şi internaționale în domeniul statisticii 
agriculturii; -abilități în operarea pe 
PC desktop şi tablete; -lucrul cu baze 
de date SGBDR -Visual FoxPro. 
Concursul se organizează la sediul 
Institutului Naţional de Statistică, din 
bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti, 
în data de 21.07.2020 ora 10:00 proba 
scrisă şi 27.07.2020 ora 10:00 interviul. 
Dosarele de concurs se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Naţional de Statistică, bd. Liber-
tăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, în 
perioada 30.06.2020- 13.07.2020, luni- 
joi în intervalul orar 08:00-16:30 şi 
vineri 08:00-14:00. Dosarele de 
concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.5 din Regulamentul- cadru aprobat 
p r i n  O r d i n u l u i  S . G . G .  n r. 
818/05.06.2018. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul Institu-
tului Naţional de Statistică şi pe site-ul 
Institutului Naţional de Statistică 
(www.insse.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Institutului Naţi-
onal de Statistică şi la numărul de 
telefon 021/317.77.82, persoană de 
contact Marius Cornel Mănescu, 
adresă de e-mail marius.manescu@
insse.ro.

l Anunț. Consiliul de Administrație 
al SC Piețe, Târguri şi Oboare SA 
Buzău, cu sediul în mun.Buzău, str.
Independenței, nr. 11, organizează 

concurs pentru ocuparea funcției de 
Director general al societății, în peri-
oada 11-14 august 2020, în conformi-
tate cu prevederile OUG nr. 109/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare şi a normelor metodologice apro-
bate prin HG nr.722/2016.  I .
Denumirea funcției: Director. II.
Durata mandatului: 4 (patru) ani. III.
Condiții de participare: 1. Condiții 
generale: a) are cetățenia română; b) 
cunoaşterea limbii române- scris şi 
vorbit; c) capacitate deplină de exer-
cițiu; d) stare de sănătate corespunză-
toare funcției pe care candidează, 
atestată pe bază de documente medi-
cale; e) să nu fie condamnat pentru 
infracțiuni contra patrimoniului, 
corupție, delpidarea, fals în înscrisuri, 
evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute 
de legea nr. 656/2002 pentru preve-
nirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism; f) fără 
cazie judiciar şi fiscal; g)cunoştințe de 
operare PC. 2. Condiții specifice: a) 
Directorul trebuie să aibă studii econo-
mice sau juridice şi experienţă în 
domeniul economic, juridic, contabili-
tate, de audit sau financiar de cel puţin 
5 ani; b) experienţă relevantă în 
consultanţă în management sau în 
activitatea de conducere a unor între-
prinderi publice ori societăţi din 
sectorul privat; c) cunoaşterea legisla-
ției comerciale- Legea nr. 31/1990, a 
ordonanței corporative a întreprinderii 
publice şi cea specifică activității. IV. 
Criterii de selecție: -îndeplinirea crite-
riilor generale şi specifice şi a celor 
cerute prin OUG nr.109/2011; -cunoş-
tințe de afaceri specifice obiectului de 
activitate al societății comerciale unde 
şi-a depus candidatura; -legislație în 
domeniu; -aliniere cu scrisoarea de 
aşteptări; -experiență relevantă în 
elaborarea/dezvoltarea de stategii 
corporative; -abilități manageriale: a) 
capacitatea de analiză şi sinteză- 25%; 
b) abilități de comunicare- 25%; c) 
orientare spre rezultat- 25%; d) capaci-
tatea de luare a deciziilor- 25%. Infor-
mații se pot solicita la sediul societății, 
pe mail sau la nr de telefon: 
0238.721.881. Preşedinte Consiliu de 
Administrație, Bogdan Ion.

CITATII
l Numita Arsenie Maria Gabriela, cu 
domiciliu în Tg-Jiu, este citată la 
Judecătoria Tg-Jiu, în data de luni, 
20.07.2020, ora 09:00, cam. 6, în cali-
tate de pârât,  dosar civil  nr. 
19045/318/2019, în procesul de divorț 
cu Arsenie Dragoş Adrian.

l Aducem la cunoştința pârâtului 
Vasii Lucian că este chemat în jude-

cată de către reclamanta Direcția 
Fiscală a Municipiului Timişoara 
pentru Înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunității, în dosarul nr. 
24875/325/2019, la Judecătoria Timi-
şoara, fiind stabilit termen de judecată 
la data de 15.07.2020, interval orar 
9:00-10:00, sala 329.

l Se citează numitul Sonohat Mihăi-
ţă-Lucian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Reşiţa, Str. Cibinului, Nr. 
5, Sc.1, Et.3, Ap.7, Jud. Caraş-Se-
verin, în calitate de pârât, în dos. nr. 
2660/290/2019, având ca obiect exerci-
tarea autorităţii părinteşti, în proces 
cu Sporea Andreea-Raluca, în calitate 
de reclamantă, pentru data de 15 iulie 
2020, ora estimată 13:00, la Judecă-
toria Reşiţa, complet C5C, cu menţi-
unea de a se prezenta personal în 
instanţă, în vederea administrării 
probei cu interogatoriul, sub sancţi-
unea prevăzută de art.358 NCPC.

l Către toți moştenitorii necunoscuți 
ai defunctei Mihăilă Cornelia. Vă 
înştiinţăm că sunteţi invitați să vă 
prezentaţi la sediul acestui birou nota-
rial din bd. 1 Mai (fost Compozito-
rilor) nr. 31, bl. C11, sc.B, parter, ap. 
45,Bucureşti, sector 6 la data de 
06.07.2020, pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesorale a 
defunctei Mihăilă Cornelia, decedată 
la data de 03.01.2000, cu ultimul 
domiciliu în Municipiul Bucureşti, Str. 
Chilia Veche, nr. 7A, Sector 6.

l În vederea soluţionării dosarului 
civil nr. 5389/232/2019, aflat pe rolul 
Judecăto riei Găeşti, numitul Vlaicu 
Vasile, cu ultimul domiciliu la Fam.
Vlaicu Gheorghe din Com.Petreşti, 
Jud.Dâmboviţa, este citat în data de 
14.07.2020, orele 15:00, calitate de 
pârât, în proces cu Vlaicu Clau-
diu-Gabriel.

l U.A.T. comuna Ion Neculce, cu 
sediul în comuna Ion Neculce, jud. 
Iaşi( având CIF 4540615), prin primar 
Valeanu Gheorghe este chemată la 
Judecatoria Paşcani, în dosar 
nr.1828/866/2019, având ca obiect 
uzucapiune, în data de 10 iulie 2020, 
ora 9:00, sala 1, complet 2 M.F, în 
calitate de pârât în proces cu Parohia” 
Sfinții Ioachim şi Ana” (avand CIF 
16510456), cu sediul în sat Razboieni, 
com. Ion Neculce, Jud. Iaşi, în calitate 
de reclamantă.

DIVERSE
l  1.Autoritatea contractantă: 
Comuna Borca, cu sediul în sat Borca, 
județul Neamț, CIF 2614139, tel./fax: 
0233.268.005, contact@primariaborca.
ro, reprezentat prin Geo-Ovidiu Niță, 
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având funcţia de Primar 2.Reglemen-
tări legale privind acordarea de finan-
ţ a r e  n e r a m b u r s a b i l ă :  L e g e a 
nr.350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general. 3. Dome-
niile pentru care se acordă finanţarea 
nerambursabilă: activităţi sportive şi 
de tineret. Obiectivele specifice vor 
viza: -Stimularea acţiunilor care au ca 
scop comun îndeplinirea unor obiec-
tive cu caracter sportiv (competiţii 
sportive, campionate etc.) - Încura-
jarea participării tinerilor la activitati 
sportive, activități de recreere ca parte 
integrantă a modului de viaţă, în 
vederea menţinerii sănătăţii. Activită-
ţile cu impact puternic pozitiv asupra 
comunităţii sunt considerate prioritare. 
4. Suma disponibilă pentru sprijinul 
financiar acordat de autoritatea finan-
ţatoare: grantul disponibil este de 
138.000 lei. Grantul maxim acordat 
prin acest program este de cel mult 
90% din totalul cheltuielilor eligibile 
ale proiectului. Fiecare solicitant 
trebuie să contribuie cu un aport 
propriu de cel puţin 10% din costurile 
totale eligibile ale proiectului, sumă ce 
va fi identificată în contul deschis 
special pentru proiect. Contribuţia în 
natură nu este eligibilă. Gradul de 
implicare financiară a solicitantului 
este un criteriu de punctaj, cu cât 
contribuţia financiară proprie este mai 
mare de 10%, cu atât punctajul obţinut 
la evaluare va fi mai ridicat. Durata 
proiectelor: anul 2020. 5.Localizare: 
Grupul tinta trebuie sa fie recrutat de 
pe raza teritorială a Comunei Borca. 6. 
Eligibilitatea aplicanţilor: conform 
ghidului solicitantului.7. Unde şi cum 
se depun cererile de finanţareDocu-
mentele de eligibilitate ale proiectului  
se depun în plic sigilat, la sediul Auto-
rităţii Finanţatoare: Comuna Borca, 
sat Borca, județul Neamț - Primăria, 
registratură, conform ghidului solici-
tantului care poate fi consultat pe 
pagina de internet a autorității 
contractante. 8. Data limită pentru 
depunerea propunerilor de proiect: 
03.08.2020, ora 15:00. Selecţia şi evalu-
area proiectelor în vederea obținerii 
finanțării nerambursabile se vor face 
de către comisia de evaluare în peri-
oada 04.08.2020 - 10.08.2020. Infor-
mații se pot obţine la telefon: 
0233.268.005.   Notă: Programul 
pentru acordarea finanţărilor neram-
bursabile valabil pe anul 2020, a fost 
publicat în Monitorul Oficial al Româ-
niei, nr. 112 din 23.06.2020, Partea a 
VI-a.

l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu. 
Denumire UAT: Hoghilag. Sectoare 

cadastrale: 36, 44, 49, 58. Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu 
anunţă publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale 36, 44, 49, 58 pe o perioadă de 60 
de zile calendaristice, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi a 
Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Data de început a afişării: 
08.07.2020. Data de sfârşit a afişării: 
07.09.2020. Adresa locului afişării 
publice: Comuna Hoghilag, str. Princi-
pală, nr. 305, judeţul Sibiu. Repere 
pentru identificarea locaţiei: Primăria 
Comunei Hoghilag. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul Primăriei Comunei 
Hoghilag de luni până vineri între orele 
8:00-16:00 şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. Informaţii privind Programul 
naţional de cadastru şi carte funciară 
2015-2023 se pot obţine pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/

l Subscrisul Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al Pistrina 
R&M SRL desemnat prin Hotararea 
din data de 24.06.2020, pronuntata de 
Tribunalul  I lfov in dosar nr. 
1981/93/2020, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Pistrina 
R&M SRL, cu sediul social in Oras 
Voluntari, Str. Tibucani, Nr. 37A, 
Cam.1, Jud. Ilfov, CUI 40333748, nr. 
de ordine in registrul comertului 
J23/6082/2018. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Pistrina R&M SRL, 
vor formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
Ilfov, cu referire la dosarul nr. 
1981/93/2020, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 07.08.2020; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 27.08.2020; 
c) termenul pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv la 
21.09.2020; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
01.09.2020, ora 14:00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
06.07.2020, ora 14:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

OFERTE INCHIRIERI
l Bd. Th. Pallady nr. 4, ap. 178, sector 
3, închiriez cabinet stomatologic, 
mobilat, situat la parter în zona Pieței 
Titan 1, 0740.276.898

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind 
Cumpărarea Unui Imobil Cu Desti-
nația De Sediu Pentru Autoritatea 
Națională Pentru Administrare Și 
Reglementare În Comunicații. Autori-
tatea Națională Pentru Administrare 
Și Reglementare În Comunicații, cu 
sediul în Bucureşti, str. Delea Nouă, nr. 
2, sector 3; e-mail: ancom@ancom.ro, 
web: www.ancom.ro, în calitate de 
autoritate contractantă. Obiectul 
Procedurii: Achiziția unui imobil cu 
destinația de sediu central pentru 
Autoritatea Națională pentru Admi-
nistrare şi Reglementare în Comuni-
cații; Procedura de atribuire aplicată: 
procedură internă; Modul obținerii 
documentației de achiziție. Gratuit: 
prin descărcarea de pe site-ul Ancom, 
respectiv www.ancom.ro - secțiunea 
Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile; 
de la sediul autorității contractante; 
prin orice formă legală de transmitere, 
în urma unei solicitări scrise, înregis-
trată la Ancom Sediul Central. 
Termenul limită de depunere a ofer-
telor: data de 17.08.2020, ora 11:00; a) 
Adresa la care se depun ofertele: sediul 
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, 
Bucureşti - Registratură; b) Limba în 
care se redactează oferte: limba 
română; Data, ora şi locul deschiderii 
ofertelor: data de 17.08.2020, ora 
12:00, sediul Ancom, str. Delea Nouă, 
nr. 2, sector 3, Bucureşti; Criterii de 
calificare ofertanți: conform Cap.2 şi 
Cap.3 din Caietul de sarcini; Criteriul 
de atribuire: obținerea celui mai bun 
punctaj, conform Cap.5 din Caietul de 
sarcini; Perioada de timp în care ofer-
tantul trebuie să îşi mențină oferta 
valabilă - până la 31 martie 2021; 
Depunerea ofertelor: se va efectua 
conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de 
depunere a ofertelor şi Cap.8 - Modul 
de prezentare a ofertelor din Caietul 
de sarcini şi ofertele pot fi depuse ince-
pând cu data de 06 iulie 2020; Reguli 
pentru solicitările de clarificări: Toți 
posibilii ofertanți pot solicita clarifi-
cări, în scris, atât de la sediul central 
Ancom, cât şi pe email la adresa achi-
zitiesc@ancom.ro, până la data de 
20.07.2020, ora 14:00. Solicitările 
primite ulterior acestei date nu vor fi 
luate în considerare. Autoritatea 
contractantă va răspunde solicitării în 
cel mult 5 zile lucrătoare de la primire. 
Regulile de formulare a contestațiilor: 
conform prevederilor Caietului de 
Sarcini. Contestațiile se depun, în scris, 
la sediul central Ancom. Comisia de 
soluționare a contestațiilor va trans-
mite ofertantului contestatar un exem-
plar al procesului verbal de soluționare 
a contestației. Relații suplimentare: De 
luni până joi, în intervalul orar 08:30 - 
17:00 şi vineri, în intervalul orar 08:30 

- 14:30, persoană de contact Florian 
Gomoi, tel. mobil/fix: 0771.168.190/ 
0372.845.541 sau pe email la adresa 
achizitiesc@ancom.ro Orice ofertant 
poate participa la deschiderea ofertelor 
în condițiile menționate în Caietul de 
sarcini.

ADUNARI GENERALE
l Convocator. Ghiujan Ioan, domici-
liat în com.Boteşti, jud. Neamț, asociat 
la Fyo Drum Company SRL, CUI: 
33505654, cu sediul social în sat 
Pânceşti şi Pânceşti, jud. Neamț, 
convoc adunarea AGA a Fyo Drum 
Company SRL în data de 01.07.2020, 
în Bacău, strada Mioriței, bl. 23, scara 
A, ap. 4, Județul Bacău. Ordinea de zi 
se va discuta în cadrul dezbaterilor.

l SC Vinalcool SA Bacău, cu număr 
de înmatriculare J04/144/1991, CUI 
RO947439, prin Preşedinte CA Ciubo-
taru Mihai-Alexandru, în baza Legii 
31/1990 republicată şi a Actului 
Constitutiv al societății, convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor SC Vinalcool SA Bacău, pentru 
data de 30 iulie 2020, ora 8:00, cu 
următoarea Ordine de zi: 1.Prezen-
tarea, dezbaterea şi aprobarea: a) 
Bilanţului contabil 2019; b) Raportului 
de gestiune/Raportului comisiei de 
cenzori; c) Proiectului de Management 
pentru 2020/2021 -Proiecte de inves-
tiții; d)Evaluarea oportunității de 
achiziționare a imobilului din str. 
Vasile Alecsandri, mandatarea unei 
persoane pentru întocmirea documen-
telor legale. 2. Diverse. Ședința va avea 
loc la sediul societătii din Calea 
Moineşti nr. 24, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 02.07.2020. Toate 
materialele ce vor fi prezentate sunt 
puse la dispoziţia acţionarilor intere-
saţi, la sediul societăţii până la data de 
27.06.2020. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data menţi-
onată, AGOA se va organiza la data de 
31.07.2020 la aceeaşi oră şi în acelaşi 
loc, cu aceeaşi ordine de zi. Partici-
parea se face în condițiile Legii şi a 
Statutului Societății.

l Societatea Complex Ovidiu Melody 
S.A. Staţiunea Mamaia, Hotel Florida, 
J 13/2216/1995, CUI 8290619. Convo-
care. Subsemnata, Neacsu Maria, în 
calitate de administrator unic, 
convoacă Adunarea generală ordinară 
a acţionarilor Societăţii Complex 
Ovidiu Melody - S.A.(„Societatea”), 
persoană juridică română, cu sediul în 
Staţiunea Mamaia, Hotel Florida, 
judeţul Constanţa, înregistrată la 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Constanţa sub nr. J13/2216/1995, 
având CUI 8290619, în data de 

27.07.2020, ora 12.00, la sediul socie-
tăţii din Staţiunea Mamaia, Hotel 
Florida, judeţul Constanţa, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi 
aprobarea Raportului Administrato-
rului pe anul 2019; 2. Prezentarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
privind situaţia financiară anuală la 
31.12.2019; 3. Discutarea şi aprobarea 
situaţiei financiare anuale pe anul 
2019; 4. Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru anul 2019; 5. 
Prezentarea, discutarea şi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2020. În cazul în care, la 
data şi la ora precizate, se constată că 
nu sunt îndeplinite condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea Adunării Gene-
rale Ordinare, se convoacă o noua 
Adunare Generală Ordinară, cu 
aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc, în 
data de 28.07.2020, ora 12.00. La 
Adunarea Generală Ordinară vor 
participa toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
01.07.2020, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Acţionarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari 
împuterniciţi cu procură specială, ce se 
va depune la sediul societăţii până la 
data de 24.07.2020. Administrator 
Unic, Neacsu Maria.

l  Societatea Q Seg West S.A. 
Constanţa, B-dul. Mamaia nr. 264, 
bloc L1, scara A, J 13/1896/2013, CUI 
32155828. Convocare. Subsemnatul, 
Ciota Ionut, în calitate de adminis-
trator unic, convoacă Adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor Societăţii 
Q Seg West - S.A.(„Societatea”), 
persoană juridică română, cu sediul în 
Constanta, B-dul. Mamaia nr. 264, 
bloc L1, scara A, judeţul Constanţa, 
înregistrată la O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul  Constanţa sub nr. 
J13/1896/2013, având CUI 32155828, 
în data de 27.07.2020, ora 12:00, la 
sediul societăţii din Constanţa, B-dul. 
Mamaia nr. 264, bloc L1, scara A, 
judeţul Constanţa, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea şi apro-
barea Raportului Administratorului 
pe anul 2019; 2. Prezentarea Rapor-
tului Comisiei de Cenzori privind 
situaţia f inanciară anuală la 
31.12.2019; 3. Discutarea şi aprobarea 
situaţiei financiare anuale pe anul 
2019; 4. Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru anul 2019; 5. 
Prezentarea, discutarea şi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2020; 6. Diverse. În cazul 
în care, la data şi la ora precizate, se 
constată că nu sunt îndeplinite condi-
ţiile necesare pentru desfăşurarea 
Adunării Generale Ordinare, se 
convoaca o nouă Adunare Generală 
Ordinară, cu aceeaşi ordine de zi şi în 
acelasi loc, în data de 28.07.2020, ora 
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12:00. La Adunare vor participa toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de 01.07.2020, 
stabilită ca dată de referinţă. Acţio-
narii pot participa la adunare direct 
sau prin mandatari împuterniciţi cu 
procură specială, ce se va depune la 
sediul societăţii până la data de 
24.07.2020. Administrator Unic, Ciota 
Ionut.

LICITATII
l Compania Energopetrol SA, socie-
tate in reorganizare, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde la licitatie bunul imobil situat in 
Moreni, Str. Industriilor, nr. 4A, Judet 
Dambovita, reprezentat de apartament 
nr. 13, compus din camera, bucatarie, 
baie, hol, in suprafata de 44 mp si cota 
indiviza din teren 20/422, numar 
cadastral 1281/1/13, la pretul de 8.000 
euro. Licitatiile se vor organiza la 
sediul administratorului judiciar in 
data de 06.07.2020 ora 13:00, iar in 
cazul in care bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 08.07.2020, 10.07.2020, 13.07.2020, 
15.07.2020, 17.07.2020, 20.07.2020, 
22.07.2019, 24.07.2019, 27.07.2020, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile 
de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii se pot obtine de 
la administratorului judiciar, la adresa 
mai sus mentionata, la numerele de 
telefon 0787344547/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Primăria orașului Ștefănești organi-
zează licitaţie publică în data de 
21/07/2020, ora 11:00, la sediul Primă-
riei Ștefănești, Calea București nr. 1, în 
vederea închirierii unui spațiu pentru 
prestări servicii medicale (cabinet 
medical) în suprafață de 14,81 mp și 
cota parte de 1/3 (echivalentul supra-
feței de 7,66 mp) din spațiul cu desti-
nația sală tratament situat în incinta 
clădirii denumită „Club Ștefănești” 
oraș Ștefănești, str. Coasta Câmpului 
nr. 48, județul Argeș, în vederea desfă-
șurării de servicii medicale. Licitaţia se 
organizează în baza H.C.L. nr.13/2020, 
însoțită de H.C.L. nr. 22/19.03.2020, iar 
preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 
lei/mp/lună la care se adaugă rata 
inf lației la momentul încheierii 
contractului, pentru spațiul pentru 
prestări servicii medicale (cabinet 
medical) în suprafață de 14,81 mp și 
cota parte de 1/3 (echivalentul supra-
feței de 7,66 mp) din spațiul cu desti-
nația sală tratament. Durata de 

închiriere este de 2 ani de la data 
încheierii contractului de închiriere, cu 
posibilitate de prelungire a duratei. 
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate 
procura de la sediul Primăriei orașului 
Ștefănești, județul Argeș, Comparti-
ment juridic, începând cu data de 29 
iunie 2020. Taxa de participare la lici-
taţie este de 10 lei. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 225 lei (5 lei/
mp/lună X 22,47 mp totali =112,35 lei 
X 2=224,7, rotunjit ce depășește 0,50% 
fiind 225 lei). Condiţii de participare: 
nu se acceptă ofertanţii care înregis-
trează datorii la plata impozitului pe 
proprietate. Ofertele se depun la sediul 
Primăriei orașului Ștefănești până la 
data de 20 iulie 2020, ora 14:00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la 
Primăria orașului Ștefănești, tel /fax: 
0248-266752, zilnic între orele 10:00-
14:00.

l Emalt SRL, 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 urmatoa-
rele bunuri: Motostivuitor Balkancar, 
an fabricatie 1995, pret 171 euro, fara 
TVA si Motostivuitor Yale, an fabri-
catie 2000, pret 162 euro, fara TVA. 
Bunurile sunt nefunctionale, au piese, 
componente lipsa si nu pot fi transpor-
tate prin mijloace proprii de locomotie, 
acestea pot fi ridicate doar pe plat-
forma. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 24 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: 
0787.344.547/0244.597.808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro. Licitatia se va 
organiza in data de 01.07.2020, ora 
12:30, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 03.07.2020, 
06.07.2020, 08.07.2020, 10.07.2020, 
13.07.2020, 15.07.2020, 17.07.2020, 
20.07.2020, 22.07.2020.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Fârdea, comuna 
Fârdea, nr. 107, județul Timiș, telefon 
0256.320.793, fax 0256.335.459, 
e-mail: primaria_firdea@yahoo.com, 
cod fiscal 4483846. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: -spaţiu de 39,85mp din 

incinta dispensarului medical, situat 
în comuna Fârdea, nr. 131, proprie-
tate publică a comunei Fârdea, în 
vederea înfiinţării unui „cabinet 
stomatologic”,  conform HCL 
25/25.06.2020 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019; -spaţiu de 42,04mp din 
incinta dispensarului medical, situat 
în comuna Fârdea, nr. 131, proprie-
tate publică a comunei Fârdea, în 
vederea înfiinţării unui „centru de 
permanență” ,  conform HCL 
26/25.06.2020 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 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: Compartimentul Secre-
tariat, din cadrul Primăriei Comunei 
Fârdea, Comuna Fârdea, nr. 107, 
județul Timiș. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 15.07.2020, ora 16:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
20.07.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Fârdea, Compartimentul 
Secretariat, comuna Fârdea, nr. 107, 
județul Timiș. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate -unul 
exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
20.07.2020, ora 11:00, Primăria 
comunei Fârdea, comuna Fârdea nr. 
107, județul Timiș. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Orașului Făget, 
Făget, str. 1 Decembrie 1918, nr. 3, 
județul Timiș, telefon 0256.320.499, 
fax 0256.320.799, email: lavinia.
miclau@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
26.06.2020.

l Cabinetul individual de insolvenţă 
Agafitei Diana, lichidator al debitoarei 
S.C. Criad Auto S.R.L. cod unic inre-
gistrare 16744635, desemnat să exer-
cite atribuțiile lichidatorului prin 
Rezoluția nr.11549/30.08.2019 a 

ONRC - ORC de pe lângă Tribunalul 
Galati, în cauza ce face obiectul dosa-
rului nr. 60337/29.08.2019, anunţă 
organizarea la data de 08.07.2020, ora 
13:00 la punctul de lucru al lichidato-
rului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. 
Lazăr, nr. 4, Bl. Peneș Curcanu, sc. TR. 
IV, mezanin, cabinet nr.5, a licitaţiei 
publice de vânzare, cu strigare a 
bunului imobil ce consta in constructie 
ce masoara 130 mp si apartine socie-
tatii debitoare mai sus mentionate, 
constructie ce nu este intabulata si se 
afla situata pe teren inchiriat ce apar-
tine primariei in baza contractului nr. 
5729/30.03.2006 si prelungit prin 
contractul nr. 22267/ 25.06.2012 situata 
in Loc. Galati, pe str. Basarabiei, nr. 
125, AF. Ecosal, AF. BL.16A, Jud. 
Galati., la pretul de vanzare de 28.500 
lei fara TVA din valoarea stabilita prin 
raportul de evaluare. In caz de neadju-
decare, urmatoarele ședinţe de licitații 
publice de vânzare, cu strigare, se vor 
desfășura la urmatoarele date: 
15.07.2020 si 22.07.2020, ora 13:00, la 
sediul la punctul de lucru al lichidato-
rului judiciar din Mun. Iași, str. Sf. 
Lazăr, nr. 4, Bl. Peneș Curcanu, sc. TR. 
IV, mezanin, cabinet nr. 5. Relatii la 
telefon : 0745.656761

l Par Rom SRL - in faliment prin 
lichidator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
pornind de la valoarea de piata redusa 
cu 20% in data de 14.07.2020, ora 
11:00, teren extravilan - 5.887 mp 
s i tuat  in  Cost ines t i ,  parce la 
A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156, CF 
10.383, jud. Constanta = 152.500 lei, 
teren extravilan - 8.038 mp situat in 
Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. 
Cadastral  920,  CF 1132, jud. 
Constanta = 208.320 lei, teren extra-
vilan - 570mp situat in Costinesti, 
parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadastral 
918/2, CF 10248, jud. Constanta = 
29.760 lei. Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 

participare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitatia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800

l Optim Trans SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică pornind 
de la valoarea de lichidare redusa cu 
50% bunurile mobile: autobuz Scania 
L113 (16.063,50 lei fara TVA, 
19.115,57 cu TVA) si autobuz Renault 
R332A (9.333 lei fara TVA, 11.106,27 
lei cu TVA). Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar in suma de 800 
lei fara TVA și vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 06.07.2020, ora 
11:30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în datele de 13.07.2020, 20.07.2020, 
27.07.2020 si 03.08.2020 la aceeași 
oră, în același loc.

PIERDERI
l Pierdut legitimație și card avocat, 
emise de Baroul Avocaților Olt, pe 
numele Șuiu Marin. Se declară nule.

l Pierdut autorizație emisă de 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Bistrița 
Năsăud, Titular Stațiunea de Cerce-
tare Dezvoltare pentru Pomicultură 
Bistrița, Nr. 475/12.11.2010. Docu-
mentul îl declarăm nul.

l Pierdut Certificat de înregistrare 
firmă pe numele de Garage Vest MB. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat constatator nr. 
58145/20.11.2019, aparținând SC Mal 
Profi Trans SRL, CUI 41934304, 
eliberat de ORC Arad. Îl declarăm nul.

DECESE


