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OFERTE SERVICIU
l SC Woma Ecoserv Construct SRL, 
având CUI: RO22936619, cu sediul în 
Com.Bărcănești, sat Tătărani, nr.178, 
Jud.Prahova, angajează: Muncitor neca-
lificat la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet, cod COR 931301- 10 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 
13.05.2020, ora 11.00, la sediul societății.

l Școala Gimnazială „Grigore Rădu-
lescu” Bezdead, cu sediul în: comuna 
Bezdead, str.Principală, nr.247, jud. 
Dâmbovița, CUI: 29147124, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: administrator 
financiar (contabil șef); -0,5 post vacant 
pe perioadă nederminată, conform HG 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data de 
04.06.2020, ora 10.00, la sediul instituției; 
-proba practică în data de 05.06.2020, 
ora 10.00, la sediul instituției; -proba 
interviu în data de 05.06.2020, ora 11.00, 
la sediul instituției. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
superioare în specialitate financiar-con-
tabilă; -vechime minimum 3 ani în 
specialitatea financiar-contabilă; -cunoș-
tințe operare PC (MS Office (Word, 
Excel, PPT), operare baze de date, navi-
gare (Internet, programe de contabili-
tate); -orice curs de perfecționare în 
domeniu reprezintă un avantaj. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul Școlii Gimnaziale „Grigore Rădu-
lescu” Bezdead. Relaţii suplimentare la 
sediul: Școala Gimnazială „Grigore 
R ă d u l e s c u ”  B e z d e a d ,  t e l / f a x 
0245.663.010/0720.055.537, email: sc1_
bezdead@yahoo.com

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în temeiul 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea unui post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată de timp, 
repartizat de la bugetul din venituri 
proprii-activitate curentă, corespunzător 
funcţiilor contractuale de execuție din 
cadrul Oficiului de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Ilfov, după cum 
urmează: -1 post de Consilier debutant 
din cadrul Serviciului Economic. Cerin-
ţele specifice pentru ocuparea postului: 
-Studii de specialitate: studii universitare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență: profilul: știinţe economice, speci-
alizarea: finanțe și bănci, management, 
contabilitate etc.; -Vechime în speciali-
tatea studiilor: -; -Muncă în echipă; 
-Capacitate de asimilare rapidă a infor-
mațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibili-
tate, atenție la detalii, minuțios, 

perseverență; -Comportament profesi-
onal integru și conduită ireproșabilă; 
-Cunoștinţe operare calculator: pachetul 
Microsoft Office. Data limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
26.05.2020, inclusiv, orele 16.30, la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ilfov (zilnic luni-joi între orele 
08.00-16.30, vineri 08.00-14.00). 
Concursul se va desfășura la sediul 
OCPI Ilfov, Șos.Kiseleff, nr.34, sector 1: 
Proba scrisă: în data de 04.06.2020, ora 
10.00; Interviul: în data de 10.06.2020, de 
la ora 10.00. Date de contact: telefon 
021.224.60.85 -Resurse Umane; e-mail: 
if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) 
din HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.

CITATII
l Basarabă Roxana Maria și Basarabă 
Mircea, ultimul domiciliu Craiova, str.
Ion Maiorescu, bl.2, sc.1, ap.1, sunt 
chemați la Tribunalul Dolj, dosar nr. 
28935/215/2018, sala 6, 15.05.2020, ora 
11.30, în calitate de intimați, în proces cu 
Tănase Dumitru.

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 Anunt public solicitare autorizatie 
mediu. SC Amidamaru SRL cu sediul in 
ARAD, str. Centura Nord, Trup Izolat 
de intravilan, Micalaca, Zona 1, DN 7, 
Km 541+150, jud Arad, tel. 0728 174 
730, doreste sa obtina autorizatie de 
mediu pentru sediul social din ARAD, 
str. Centura Nord, Trup Izolat de intra-
vilan, Micalaca, Zona 1, DN 7, Km 
541+150, unde se desfasoara activitatea 
de transport rutier de marfuri (pericu-
loase si nepericuloase) COD CAEN 
4941, avand ca principale faze ale activi-
tatii urmatoarele: incarcare in autovehi-
cule marfuri la sediu clientilor, transport 
la benficiar, descarcare marfa la benefi-
ciar. Masuri de protectie a factorilor de 
mediu: Apa - bazin vidanjabil; 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 Agen-
tiei de Protectia Mediului Arad, Splaiul 
Muresului, FN, judetul Arad tel 0257-
280331, 0257/280996, timp de zece zile 
lucratoare dupa data publicarii prezen-
tului.

l SC Aro Stahl Product SRL, din locali-
tatea Arad, str. Campurilor, nr. 2-4, jud 
Arad, telefon  0257-278278, fax 0257-
272001 doreste sa obtina autorizatie de 
mediu pentru punctul de lucru deschis in 
Arad, str. Campurilor, nr. 2-4, jud Arad, 

unde se desfasoara activitatea de fabri-
care  constructii metalice si parti compo-
nente ale structurilor metalice, cod 
CAEN 2511, in scopul productiei, avand 
ca principale faze ale procesului tehno-
logic urmatoarele: recepţie materii prime 
si auxiliare, prelucrări mecanice (debi-
tare, sablare, gaurire, filetare, frezare, 
sanfrenare, debavurare, asamblare prin 
sudare, polizare muchii), livrare la bene-
ficiari. Masuri de protectie a factorilor de 
mediu: Apa - bazin vidanjabil; Aer 
-ventilatoare, cos de fum; Sol  -platforme 
betonate; 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 te l  0257-280331, 
0257/280996, timp de zece zile lucratoare 
dupa data publicarii prezentului anunt.

l Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri, cu sediul central în 
Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucu-
rești, cod 010096, în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declan-
șării etapei de încadrare pentru a se 
decide dacă “Planul Național Integrat în 
domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030”, se supune proce-
durii de evaluare de mediu, conform HG 
nr. 1076/2004 privind stabilirea proce-
durii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri și programe. Planul 
Național Integrat în domeniul Energiei 
și Schimbărilor Climatice 2021-2030 
poate fi consultat pe site-ul Ministerului 
Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri (http://www.economie.gov.ro/
transparenta-decizionala/proiec-
te-in-dezbatere-publica#). Propunerile și 
opiniile publicului, însoțite de datele 
proprii de contact, pot fi transmise în 
scris la adresa de e-mail pniesc@energie.
gov.ro, în termen de 18 zile calendaristice 
de la data publicării prezentului anunţ.

l Anunţ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu. 
Denumire UAT: Merghindeal. Sectoare 
cadastrale: 38. Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Sibiu anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarul cadastral 
nr.38 pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea Cadastrului și a Publicităţii 
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Data de început a afișării: 19.05.2020. 
Data de sfârșit a afișării: 18.07.2020. 
Adresa locului afișării publice: Comuna 
Merghindeal, nr.60, judeţul Sibiu. Repere 
pentru identificarea locaţiei: Primăria 
Comunei Merghindeal. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Merghindeal, de luni până joi 
între orele 9.00-15.00 și vineri între orele 
9.00-12.00 și pe site-ul Agenţiei Naţio-

nale de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară. Informaţii privind Programul 
naţional de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obţine pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/

l Anunţ public privind depunerea 
solicitării: Administraţia Fluvială a 
Dunării de Jos RA Galaţi anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a actului de 
reglementare pentru proiectul 
„Reabilitarea şi extinderea reţelei de 
staţii hidrometrice folosite în întreţi-
nerea condiţiilor de navigaţie pe 
sectorul românesc de Dunăre”, 
propus a fi amplasat de-a lungul 
malului românesc al Dunării, de la 
Baziaş până la Sulina, pe raza jude-
țelor: Caraş Severin, Mehedinţi, 
Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călă-
raşi, Ialomiţa, Constanţa, Brăila, 
Galaţi, Tulcea, inclusiv Rezervaţia 
Biosferei Delta Dunării. Având în 
vedere Decretele Preşedintelui 
României nr.195/2020 şi nr.240/2020 
privind instituirea stării de urgenţă 
pe teritoriul României, până la 
ieşirea din starea de urgenţă, infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate doar online. Memoriul 
de prezentare este afişat pe pagina 
web a ANPM (www.anpm.ro) 
accesând domeniul Reglementări/
Acordul de mediu/ Documentații 
procedura EIA şi EA şi pe pagina 
web a AFDJ Galaţi (www.afdj.ro). 
Având în vedere Decretele Preşedin-
telui României nr.195/2020 şi 
nr.240/2020 privind instituirea stării 
de urgenţă pe teritoriul României, 
până la ieşirea din starea de urgenţă, 
observaţiile publicului de primesc 
zilnic doar online pe următoarele 
adrese de e-mail: autorizări@anpm.
ro şi secretariat@afdj.ro.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Adămuș, din județul Mureș, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.3, 4, 49, 62 și 65 începând cu data de 
18.05.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l SDEE Muntenia Nord SA -SDEE 
Buzău, prin SC Romproiect Electro 
SRL, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Moder-
nizare RED sat Bâsca Rozilei, oraș 
Nehoiu, jud.Buzău”, propus a fi 
amplasat în sat Bâsca Rozilei, oraș 
Nehoiu, jud.Buzău. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate pe 

adresa de internet: www.apmbuzau.ro a 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Buzău și la sediul SDEE Muntenia Nord 
SA -SDEE BUZĂU din mun. Buzău, str. 
Mareșal Al. Averescu, nr.3, jud.Buzău, în 
zilele de luni-vineri, între orele 8.00-
13.00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la următoarea adresa de email: 
office@apmbz.anpm.ro a APM Buzău.

l SDEE Muntenia Nord SA -SDEE 
Buzău, prin SC Romproiect Electro 
SRL, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Moder-
nizare RED Bâsca Rozilei, oraș Nehoiu, 
jud.Buzău. Lucrările se vor realiza pe 
UAT Gura Teghii”, propus a fi amplasat 
în sat Păltiniș, str.Calea Penteleu, com.
Gura Teghii, jud.Buzău. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
pe adresa de internet: www.apmbuzau.ro 
a Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Buzău și la sediul SDEE Muntenia Nord 
SA -SDEE Buzău din mun.Buzău, str.
Mareșal Al.Averescu, nr.3, jud.Buzău, în 
zilele de luni-vineri, între orele 8.00-
13.00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la următoarea adresa de email: 
office@apmbz.anpm.ro a APM Buzău.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Râciu, din județul Mureș, 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.12 și 48 începând cu data de 
18.05.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor  
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l SC Supercom SA, având sediul în str.
Gherghiței, nr.23C, Sector 2, Municipiul 
București, titular al planului/progra-
mului CONSTRUIRE COMPLEX 
INDUSTRIAL INTEGRAT PENTRU 
TRATAREA DEȘEURILOR, anunță 
publicul interesat luării deciziei de efec-
tuare a evaluării de mediu pentru 
CONSTRUIRE COMPLEX INDUS-
T R I A L  I N T E G R AT  P E N T R U 
TRATAREA DEȘEURILOR: propus a 
se realiza în Comuna Găneasa, satul 
Șindrilița, Tarla 4, nr. cad. 50310, înregis-
trat cu numărul de înregistrare 5301 din 
27.03.2020. Comentariile privind decizia 
etapei de încadrare se primesc în scris la 
sediul APM Ilfov, București, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, în termen de 10 zile calen-
daristice de la publicarea anunțului.

l Turnatoria Centrala Orion SA, socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, organizeaza selectie 
de oferte privind eliminarea unui numar 
de 1.452 condensatori cu PCB, ce trebu-
iesc ridicati, transportati si eliminati 
conform legislatiei in vigoare. Societatile 
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autorizate in acest sens, pot transmite 
oferta lichidatorului judiciar, pe adresa 
de email: office@andreiioan.ro sau cu 
posta la sediul acestuia din Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et.10, ap.31, 
Judetul Prahova, pana la data de 
14.05.2020, ora 9.00. Oferta trebuie sa fie 
insotita de documente din care sa rezulte 
ca ofertantul detine toate autorizatiile 
necesare ridicarii, manipularii, transpor-
tului si eliminarii condensatorilor cu 
PCB, conform legislatiei in vigoare.

LICITAŢII
l SC Luges Ferm SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica a 
urmatoarelor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul societatii, respectiv: Beto-
niera la pretul de 900 lei fara TVA; 
Ciocan Rotopercutor la pretul de 86 lei 
fara TVA; Remorca AN 550 la pretul de 
1.900 lei fara TVA; Autoturism Marca 
Renault Kangoo la pretul de 5.250 lei 
fara TVA; Imprimanta Samsung la 
pretul de 100 lei fara TVA. Licitatiile 
publice au loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 20.01.2020 si vor avea 
loc pe data de: 19.05.2020, 21.05.2020, 
26.05.2020, 28.05.2020, 02.06.2020, 
04.06.2020, 09.06.2020, 11.06.2020, 
16.06.2020, 18.06.2020 orele 12.00, la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu nr. 12, Bl. 33S1, Cab. 7B Et. 7. 
Relatii suplimentare la tel. 0344104525.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
Anunţă organizarea  licitației publice 
pentru concesionarea terenului în supra-
faţă de 3.756 mp, situat în  Piatra-
Neamţ, str. Izvoare nr. 82, în vederea 
construirii unei hale cu destinația de 
fabrică de ambalaje 100% biodegrada-
bile. 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primaria Munici-
piului Piatra-Neamț, Strada Ștefan cel 
Mare nr.6-8, Piatra-Neamț, județul 
Neamț, telefon: 0233218991, fax: 0233 
215374, e-mail: infopn@primariapn.ro, 
primariapn@yahoo.com, C.U.I. 
2612790. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Concesionarea prin lici-
tatie publica a terenului in suprafata de 
3.756 mp, aparținând domeniului privat 
al municipiului Piatra-Neamț, situat în 
str.Izvoare nr.82, conform O.U.G. 
57/2019 si HCL nr.40 din 30.01.2020. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de 
la sediul Primăriei Municipiului Piatra-
Neamț. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 

un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Direcția Patrimoniu, Primăria 
Municipiului Piatra-Neamț, Strada 
Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, 
județul Neamț. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar: 100 lei la casieria Primariei Munici-
piului Piatra-Neamț , sau prin ordin de 
plată în contul Municipiului Piatra-
Neamț RO82TREZ 4915006XXX 
000150, deschis la Trezoreria munici-
piului Piatra-Neamț. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor:  
04.06.2020, ora 16.30. 4. Informaţii 
privind ofertele:  4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 12.06.2020, ora 
14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la sediul 
Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, 
Strada Ștefan cel Mare nr.6-8, Piatra-
Neamț, județul Neamț. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare - original şi copie.  5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
15.06.2020, ora 13.00, la sediul Primăriei 
Municipiului Piatra-Neamț, Strada 
Ștefan cel Mare nr.6-8, județul Neamț. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Neamț, 
municipiul Piatra-Neamț,  cod 610012, 
judetul Neamț, telefon/fax 0233232363, 
e-mail:  tr-neamț@just.ro.

l Primăria oraşului Ștefăneşti organi-
zează licitaţie publică în data de 
05.06.2020, ora 11,00, la sediul Primăriei 
Ștefăneşti, Calea Bucureşti nr.1, județul 
Argeş, Sala de Consiliu, în vederea 
închirierii unui teren în suprafață de 
10,5 mp, situat la intersecția dintre 
strada Morii şi strada Coasta Câmpului, 
punct La Plute, oraşul Ștefăneşti, 
județul Argeş, în vederea desfăşurării 
activităților specifice agenților şi broker-
ilor de asigurări. Licitaţia se organizează 
în baza H.C.L. nr. 8/2020, iar preţul de 
pornire al licitaţiei va fi de  11 lei/mp/
lună la care se adaugă rata inflației la 
momentul încheierii contractului, pentru 
terenul în suprafață de 10,5 mp. 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 oraşului 
Ștefăneşti, județul Argeş, Compartiment 
juridic, începând cu data de 13 mai 
2020. Taxa de participare la licitaţie este 
de 10 lei, ce se poate achita la casierie 
sau prin ordin de plată, depunându-se 
dovada plății. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 252 lei (11 lei/mp/lună + 
0,660 reprezentând rata inflației, adică 1 
leu/mp/lună, rotunjindu-se ce rezultă 
peste 0,50 %). Condiţii de participare: 
nu se acceptă ofertanţii care înregis-
trează datorii la bugetul local. Ofertele 

se depun într-un exemplar original şi un 
exemplar copie conform cu originalul, la 
sediul Primăriei oraşului Ștefăneşti, 
județul Argeş sau prin poştă, în termen 
de 20 zile de la data publicării anunțului. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de 
la Primăria oraşului Ștefăneşti, tel/fax 
0248 - 266752, zilnic între orele 10 - 14.

l  Primăria Comunei Stolniceni 
Prăjescu, jud. Iaşi, cu sediul în Sat/ Com. 
Stolniceni Prăjescu, CUI 4541394, tel. 
0232/767.133, fax 0232/711.350, e-mail: 
primarie@stolniceni.ro, organizează în 
data de 05.06.2020, licitație în vederea 
concesionării unor suprafețe de teren 
aparținând domeniului public al 
Comunei Stolniceni Prăjescu, după cum 
urmează: 1. S 1= 1027m.p. cu număr 
cadastral 61625; 2. S 2= 1102m.p. teren 
cu număr cadastral 61626; 3. S 3=  
680m.p. cu număr cadastral 61627; 4. S 
4=  929m.p. cu număr cadastral. Aceste 
terenuri sunt situate în tralaua T30– 
parcela 5/1/2. •Garanția de participare, 
în cuantum de 500 lei– sumă ce se va 
restitui ofertanților declarați necâştigă-
tori/ sumă ce va constitui avans al rede-
venței pentru ofertanții declarați 
câştigători. Garanția se va achita în 
numerar sau cu cardul la casieria primă-
riei sau prin OP/ virament bancar în 
contul primăriei. Data limită de solici-
tatre clarificări: 28.05.2020, ora 16.00. 
Data limită de depunere a ofertelor este  
03.06.2020, orele 16.00, la sediul primă-
riei, Stolniceni Prajescu, într-un singur 
exemplar original. Ședința publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura în 
data de  05.06.2020, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Comunei Stolniceni Prajescu, 
în sala de consiliu.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Oraşul Câmpeni, prin Primăria 
Oraşului Câmpeni, cu sediul în str.
Avram Iancu, nr. 5, Oraş Câmpeni, 
județul Alba, telefon 0258.771.215, fax 
0258 .771 .215 ,  in t .  12 ,  e -mai l : 
primaria_cimpeni@yahoo.com, cod 
fiscal 4331112. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: teren în suprafață de 4.250 
mp, ce aparține domeniului public a 
Oraşului Câmpeni, județul Alba, situat 
administrativ în Oraşul Câmpeni, Str.
Gării, nr.21A, fiind înscris în CF nr. 
73909 Câmpeni, cadastral 73909, pe 
care sunt amplasate construcțiile C1 
-Birou administrativ şi punct control 
veteriner, în suprafață de 56mp, C2 
-grup sanitar, în suprafață de 75mp, 
C3 -Anexă-Cântar animale, în supra-
față de 11mp, cu destinația de 
„Centrul de achiziție şi expoziție a 
a n i m a l e l o r ” ,  c o n f o r m  H C L 
31/12.03.2020 şi temeiul 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: direct de pe site-ul: www.prima-
riacimpeni.ro-secțiunea Anunțuri-Știri 
şi anunțuri, respectiv, la cerere, de la 
sediul Primăriei Oraşului Câmpeni 
-Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului -Compartiment Patri-
moniu. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Primăria 
Oraşului Câmpeni, str.Avram Iancu, 
nr. 5, Oraş Câmpeni, județul Alba, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului -Compartiment Patri-
moniu. 3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: Gratuit de pe site-ul: www.
primariacimpeni.ro, respectiv 10 Lei 
de la sediul primăriei şi se poate achita 
cu numerar la caseria Primăriei 
Oraşului Câmpeni. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
25.05.2020, ora 15.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 02.06.2020, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Oraşului 
Câmpeni, str.Avram Iancu, nr.5, 
Oraşul Câmpeni,  județul  Alba. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigi-
late -unul exterior şi unul interior. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 03.06.2020, ora 09.00, la sediul 
Primăriei Oraşului Câmpeni, str.
Avram Iancu, nr.5, Oraş Câmpeni, 
județul Alba. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Alba, P-ța Iuliu Maniu, nr. 24, 
Municipiul Alba Iulia, județul Alba, 
telefon 0258.813.510, 0258.813.511, 
fax 0258.811.184, e-mail: tribunalul.
alba@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate,  în vederea publicării : 
11.05.2020.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: UAT Comuna 
Văcăreni, cu sediul în str. Principală. 
nr.111, satul Văcăreni, județul Tulcea, 
cod poşta l  827125,  te lefon/fax 
0240.541.539, email: primariavacareni@
yahoo.com, cod fiscal: 15996227. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi iden-

tificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: 46 loturi de câte 0,5 ha şi 
1ha fiecare, dispersate în 8 tronsoane de 
teren arabil, însumând 26,50ha, conform 
caietului de sarcini, situate în extravi-
lanul Comunei Văcăreni, județul Tulcea, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Văcăreni (islaz comunal 
-baltă), conform HCL nr.15/30.04.2020 
şi temeiul legal OUG nr. 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 documenta-
ției de atribuire: prin solicitare scrisă, 
transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, la 
sediul concedentului, Primăria Comunei 
Văcăreni, str.Principală, nr.111, județul 
Tulcea. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul „Casierie” din 
cadrul Primăriei Comunei Văcăreni, str.
Principală, nr.111, Comuna Văcăreni, 
județul Tulcea. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 20 de lei, care se achită 
cash la sediul Primăriei Comunei Văcă-
reni, sau prin Ordin de plată în contul: 
RO17TREZ6425006XXX000882, 
deschis la Trezoreria Măcin, cod fiscal al 
concedentului: 15996227. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
22.05.2020, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 03.06.2020, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Văcăreni, 
str.Principală, nr.111, Comuna Văcăreni, 
județul Tulcea. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar original. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
03.06.2020, ora 12.00, în sala de şedințe 
a Consiliului Local Văcăreni, str.Princi-
pală, nr.111, Comuna Văcăreni, județul 
Tulcea. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție 
se poate introduce la Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Tulcea, str.Toamnei, nr.15, Municipiul 
Tulcea,  județul  Tulcea,  te lefon 
0240.504.213, fax 0240.511.292, cod 
poştal  820127,  e-mail :  tr ibuna-
lul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abil i tate,  în vederea publicări i : 
11.05.2020.

PIERDERI
l Pierdut certificat de inregistrare nr. 
B1663052, emis pe data de 05.12.2008 al 
Societatii LEX NET S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, sector 6, str. Lt. Av. Gh. Negel, 
nr. 25, ap. 1, J40/5370/08.06.2000, CUI 
13089191.


