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OFERTE SERVICIU
l SC Huang Tina Shop SRL angajează
manipulant mărfuri pentru magazin Craiova.
Contact: 0770.822.873.
l SC Ludel Consult SRL angajeaza: Agent
vanzari, reprezentant comercial , asistent
relatii publice si comunicare. Se ofera masa,
transport si cazare. Relatii suplimentare la nr
telefon 0730444788.
l S.C. Taverna TS SRL, cu sediul in Timisoara, jud. Timis, C.U.I. 31902623, scoate la
concurs un post de Preparator de semifabricate si produse culinare, COD COR 751204,
cerintele postului fiind: studii, calificare in
domeniu. Relatii la telefon 0732.353.353.
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organizează în
data de 23.10.2019 concurs recrutare pentru
lăcătuş mecanic şi şef formaţie. Detalii la
0721.490.200.
l Şcoala Profesională, cu sediul în localitatea
Cristeşti, str.Principală, nr.814, judeţul Iaşi,
organizează concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant de secretar, cu norma
întreagă, pe perioadă nedeterminată, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
12.11.2019, ora 12.00; -Proba practică în data
de 13.11.2019, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 13.11.2019, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii/
superioare; -disponibilitate pentru program
prelungit în situaţii speciale; -experiența în
post similar constituie un avantaj. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs
în perioada 18.10.2019-31.10.2019 la secretariatul Şcolii Profesionale Cristeşti. Relaţii
suplimentare la sediul Şcolii Profesionale
Cristeşti, persoană de contact: Buciumanu
Iulia, telefon: 0726.383.820, e-mail: scoala_
cristesti@yahoo.com
l Şcoala Profesională Cristeşti, cu sediul în
localitatea Cristeşti, str.Principală, nr. 814,
judeţul Iaşi, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant de
îngrijitor, perioadă nedeterminată, cu normă
întreagă, distribuită astfel: 0,5 la Şcoala
Profesională Cristeşti, 0,5 la Grădinița cu
Program Normal Hereşti. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
12.11.2019, ora 12.00; -Proba interviu în data
de 13.11.2019, ora 13.00. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor:
medii/generale; -Vechime: nu este necesară.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în perioada 18.10.2019-31.10.2019
la secretariatul Şcolii Profesionale Cristeşti.
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Profesionale Cristeşti, persoană de contact: Buciumanu Iulia, telefon: 0726.383.820, e-mail:
scoala_cristesti@yahoo.com
l Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani
organizează în data de 08.11.2019, ora 11:00
la sediul său din Petroşani, str. Mihai Viteazu
nr.2, județul Hunedoara, în conformitate cu
prevederile HG.nr.286/2011, concurs pentru
ocuparea următorului post de execuție
vacant: Maestru lumini treapta I (studii
medii/generale, 5 ani vechime în domeniul
electric) - 1 post. Data limită de depunere a
dosarelor în vederea participării la concurs
este 01.11.2019, ora 14:00. Detalii suplimentare se pot obține de la Nagy Robert, tel.
0254.541154.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, numărul 1187 din 11 octombrie 2019, la
anunţul cu numărul de înregistrare 228.058 al
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Primăriei Comunei Valea Iaşului, adresa:
Comuna Valea Iaşului, sat Valea Iaşului, str.
Nicolae Bălcescu, nr.1, judeţul Argeş, pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante:
muncitor calificat I (buldoexcavatorist),
conform HG 286/2011, se face următoarea
rectificare: -în loc de: „Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: absolvent liceu
cu diplomă de bacalaureat sau minim şcoala
profesională; -vechime: minim 5 ani în
muncă; -posedă permis de conducere categoria B, categoria C şi categoria E şi atestate
profesionale; -abilitate privind conducerea
unui buldoexcavator şi să facă dovada absolvirii unui curs în specialitatea de conducere şi
manevrare a utilajelor grele şi de terasament;
-constituie un avantaj deținerea şi altor specializări: electrician, fochist, lăcătuş mecanic;
-adeverință medicală care să ateste starea de
sănătate eliberată de un cabinet medical
specializat, în ceea ce priveşte examinarea
conducătorilor auto; -aviz psihologic” -se va
citi: „Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: absolvent liceu cu diplomă de
bacalaureat sau minim şcoala profesională;
-vechime: minim 5 ani în muncă; -posedă
permis de conducere categoria B, categoria C
şi categoria E şi atestate profesionale; -constituie un avantaj deținerea şi altor specializări:
electrician, fochist, lăcătuş mecanic etc;
-adeverință medicală care să ateste starea de
sănătate eliberată de un cabinet medical
specializat, în ceea ce priveşte examinarea
conducătorilor auto; -aviz psihologic”. Restul
anunţului rămâne neschimbat. (Prezenta
rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României, Partea a III-a).
l Serviciul Public de Gospodărie Comunală
al Oraşului Băile Herculane, cu sediul în
localitatea Băile Herculane, str.M.Eminescu,
nr.10, județul Caraş-Severin, organizează în
baza HG nr.286/2011 concurs pentru
ocuparea unei funcții contractuale vacante:
A.Muncitor calificat II (electrician)- 1 post în
cadrul Compartimentului Iluminat Public.
Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; -cursuri de calificare în meseria de
electrician; -condițiile minime de vechime- 5
ani. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 08.11.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 13.11.2019, ora 10.00.
Data-limită pentru depunerea dosarelor este
01.11.2019, ora 13.00, la sediul Serviciului
Public de Gospodărie Comunală al Oraşului
Băile Herculane. Relaţii suplimentare la
sediul: Serviciul Public de Gospodărie Comunală al Oraşului Băile Herculane, persoană de
contact: Iliescu Veronica, telefon:
0255.560.439.
l Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de
Vede, cu sediul în strada Aviaţiei, nr.1, municipiul Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman,
organizează concurs, conform Hotărârii de
Guvern nr.286 din 23 martie 2011, pentru
ocuparea următoarei funcţii contractuale
vacante, durată nedeterminată: asistent
medical generalist principal -1 post
(Dispensar TBC Videle) în datele de: -proba
scrisă în data de 11.11.2019, ora 10.00; -proba
interviu în data de 14.11.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Diplomă de şcoală postliceală sanitară;
-Certificat de membru cu avizul anual al
OAMGMAM din România; -Examen pentru
obținerea gradului de principal; -Vechime
minim 5 ani în specialitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
până la data de 31.10.2019, ora 12.00, la
sediul spitalului din strada Aviaţiei, nr.1,

municipiul Roşiorii de Vede, judeţul
Teleorman. Pentru relaţii suplimentare şi
bibliografia de concurs informațiile se obțin la
sediul spitalului din str.Aviaţiei, nr.1, municipiul Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman,
persoană de contact: Luta Daniela, telefon:
0247.406.085, int.114, 0785.222.139 (între
orele 08.00-15.00), fax: 0247.406.095, e-mail:
pnfrosiori@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”
Arad, cu sediul în Arad, str.Poetului, nr.89A,
jud.Arad, având în vedere HG nr.286/2011,
modificată prin HGR nr.1027/2014, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, scoate la concurs un post contractual
temporar vacant: -post de secretară, pe perioadă determinată (1 normă). Condiții de
participare: -studii superioare în domeniu sau
contabilitate, cu vechime în muncă minim 4
ani. Concursul va avea loc în data de
01.11.2019 astfel: -Proba scrisă, la ora 9.00;
-Interviu, la ora 12.00. Data-limită depunere
dosare: 24.10.2019. Relații suplimentare se
pot obține la secretariatul Şcolii Gimnaziale
„Nicolae Bălcescu” Arad, telefon:
0257.349.404.
l Direcția de Gospodărie Comunală, cu
sediul în localitatea Beclean, str.1 Decembrie
1918, nr.5, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale temporar vacante de: muncitori
necalificați, pe perioadă determinată -3
posturi, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
practică în data de 01.11.2019, ora 9.00;
-Proba interviu în data de 04.11.2019, ora
9.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii sau generale; -vechimea
în muncă nu este necesară; -capacitate
deplină de exercițiu; -să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberată de medic. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Direcției de Gospodărie Comunală Beclean. Relaţii suplimentare la sediul Direcției de Gospodărie
Comunală Beclean, persoană de contact:
Buteanu Mirela, telefon: 0263.343.685, fax:
0263.343.685, e-mail: dgcbeclean@outlook.
com
l Primăria Comunei Corbii Mari, cu sediul
în comuna Corbii Mari, sat Corbii Mari, str.
Primăriei, nr.6, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unui post
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contractual vacant pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Comunitar de
Utilități Publice Întreținere Reparații:
-muncitor calificat- şofer- treapta I, studii
G/M- poziția 28 din statul de funcții.
Concursul se va desfăşura după cum
urmează: -proba scrisă: 08.11.2019, ora 10.00,
la sediul Primăriei Corbii Mari; -proba
interviu: data şi ora interviului vor fi anunțate
după proba scrisă. Condiții specifice de participare la concurs: -studii generale (10 clase)
sau medii absolvite cu diplomă; -disponibilitate şi rezistență la efort; -apt din punct de
vedere medical fizic şi psihic, dovedit cu acte
medicale; -să aibă o vechime minimă de şofer:
minim 5 ani pentru postul de treapta I.
Dosarul se depune la Primăria Comunei
Corbii Mari în 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului anunț în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la art.6
din HG nr. 286/2011, actualizată, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale. Condițiile
de participare şi bibliografia stabilită se
afişează la sediul Primăriei Corbii Mari.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei Comunei Corbii Mari, județul
Dâmbovița, telefon: 0722.299.384, Serviciul
Resurse Umane.
l Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, cu
sediul în localitatea Slobozia, B-dul Unirii,
nr.10, județul Ialomița, anunță scoaterea la
concurs a postului contractual vacant de:
muncitor întreținere -1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs şi a ocupării
funcției contractuale sunt: -studii: liceu/şcoală
profesională, având calificare în domeniul
instalațiilor sanitare, gaze şi termice; -vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minimum 10 ani. Calendarul de
desfăşurare a concursului: -08 noiembrie
2019, ora 9.00 -proba practică; -12 noiembrie
2019, ora 10.00 -interviul. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
până la data de 31.10. 2019, ora 12.00, la
sediul Colegiului Național „Mihai Viteazul”
Slobozia. Relații suplimentare la secretariatul
Colegiului Național „Mihai Viteazul”
Slobozia, telefon: 0243.236.322.
l Primăria comunei Bueşti, județul Ialomița,
organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, funcții publice de execuție: referent, clasa a III - a, grad profesional
superior, Compartimentul Contabilitate; referent, clasa a III- a, grad profesional principal, Compartiment Urbanism - Amenajarea
Teritoriului. Pentru concursul organizat la
sediul Primariei comunei Bueşti, județul
Ialomița, la data de 21.11.2019, ora 10.00
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(proba scrisă) şi 25.11.2019 (proba de
interviu), candidații vor depune dosarele de
înscriere în perioada 21.10 - 11.11.2019, la
secretariatul Comisiei de concurs, domnul
Calotă Marian, secretarul general al comunei
Bueşti, județul Ialomița, Tel - 0243268288.
Condițiile de participare la concurs sunt cele
prevăzute la art. 465 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ. Condițile specifice
pentru funcția publică de execuție, clasa III,
grad profesional superior, Compartimentul
Contabilitate: - studii medii liceale finalizate
cu diplomă de bacalaureat; - vechime în specialitatea studiilor - 7 ani. Condițile specifice
pentru funcția publică de execuție, clasa III,
grad profesional principal, Compartiment
Urbanism - Amenajarea Teritoriului: - studii
medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; - vechime în specialitatea studiilor - 5
ani.

CITATII
l Mihail Iorga, Luminița Nicoleta Butler,
Cornel Delorean, Chris Delorean şi Valeriu
Iorga, cu domiciliul necunoscut; Şerb Sever,
cu domiciliul cunoscut în Voineasa, județul
Vâlcea; Dinu Estera, cu domiciliul cunoscut în
Craiova, județul Dolj sunt citați, în dosarul nr.
24/198/2009, la Judecătoria Brezoi, la data de
29.11.2019, obiect: Revendicare.
l Avand in vederea ca prin actiunea civila ce
face obiectul Dosarului 1355/246/2019 al
Judecatoriei Ineu, petentul Hip, loan Emil
solicita dobandirea prin uzucapiune a dreptului sau de proprietate asupra imobilului
teren intravilan situat in localitate Pancota,
inscris in CF 301933 Pancota, cu nr. top 597/b,
cad. Cl, top 597/b, in suprafata de 794 mp, in
care este mentionata ca proprietara tabular’
defuncta Kiss Rozalia, invitam pe cei interesati sa faca opozitie fata de aceasta actiune
care are termen de judecata data de 7.11.2019.
l Se citeaza Novacovici Claudiu, domiciliat
in Timisoara, str Izlaz, bl. 38, sc.A, ap. 9, jud.
Timis pentru data de 05.11.2019, la Judecatoria Arad, sala 145, ora 8.30 in proces cu
Dihel Diana, pentru obligatie de a face - dosar
12587/55/2019.
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l Se citează numitul Petcu Timofte cu domiciliul necunoscut, la sediul BIN Mariana
Mocanu din Babadag pentru data de
29.10.2019, ora 10.00, în cauza succesorală
privind pe defunctul Petcu Gheorghe, decedat
în 20.02.2011, cu ultimul domiciliu: sat
Enisala, jud. Tulcea.
l Domnul Răsniceanu Ghoerghe, cu domiciliul în orașul Moldova Nouă, str. Minerilor, nr.
174, jud. Caraș-Severin, este chemat la Judecătoria Filiași, jud. Dolj, la termenul din
15.11.2019, ora 09.30, în calitate de pârât, în
contadictoriu cu reclamantul Ion Constantin,
în dosarul cu nr.732/230/2019, având ca obiect
partaj judiciar (succesoral).
l Numita Matache Marioara, având CNP
2400217400747, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Ștefăneștii de Jos,
județul Ilfov, este citată la Tribunalul Ilfov,
luni, data de 11.11.2019, ora 12.00, completul
R3, în calitate de intimat pârât în dosarul civil
nr.15341/94/2016*, în procesul având ca obiect
contestație la executare, aflat în faza recursului, în contradictoriu cu Suport Colect SRL,
în calitate de recurentă.
l Numita Galiceanu Jenica, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Ipotești, com. Ipotești, str.
Principală, nr.102, jud. Olt, este citată la
Judecătoria Slatina pe data de 31.10.2019, ora
9.00, complet CC3, dosar nr.8018/311/2017,
având ca obiect divorț, reclamant fiind Galiceanu Marius Eugen.
l Se citează pârâtul Brahadir Liviu Andrei,
cu reședinţa în Germania, în dosarul nr.
7634/193/ 2017, la judecătoria Iași, pentru
termenul 06.11.2019, în proces cu reclamanta
Brahadir Mădălina Aryfee, având ca obiectiv
divorţ.
l Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea,
str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul
Tulcea, la data de 12.11.2019, ora 10,00,
persoanele cu vocaţie succesorală legală sau
testamentară, la succesiunea defunctului
Zaharencu Vasile, decedat la data de
01.05.2019, cu ultimul domiciliu în comuna
Murighiol, judeţul Tulcea, în Dosar succesoral
nr.125/2019, în vederea dezbaterii succesiunii.
l Flaviromprest SRL, J05/614/2003, CUI
15448224, cu ultimul sediu în judeţul Bihor,
Mun. Oradea, Piaţa București nr.4, Ap. 33,
cod poștal 3700, prin administrator Olteanu
Radu, este chemată la Tribunalul București,
din Splaiul Independenţei nr. 319 L, Clădirea
B, sector 6, București, Secţia a VI-a Civilă,
camera E 26, C2 -Fond, în ziua de 05.12.2019,
ora 09:30, în calitate de pârât, în proces cu
IMSAT SA, în calitate de reclamant și alţii,
pentru Fond– Acţiune în constatare și
pretenţii *Rejudecare Dosar nr. 26988/3/2005,
în cadrul Dosarului nr. 13219/3/2017.

DIVERSE
l CNCAF „Minvest” SA Deva, cu sediul în
Deva, Piața Unirii, nr. 9, judeţul Hunedoara,
tel./fax: 0254.213.040/0254.231.641, înregistrată la ORC sub nr. J20/333/1999, având
CUI: RO2117946, își manifestă intenţia de
realizare a unei asocieri în participaţie având
ca obiectiv executarea în comun a activităților
de exploatare a minereului cuprifer din
cariera Valea Morii Nouă, comuna Criscior,
jud.Hunedoara. Criteriile de selecție sunt
prevăzute în caietul de sarcini, care poate fi
achiziționat de la sediul companiei, în perioada 16.10.2019-30.10.2019, între orele 8.0015.30, la prețul de 20.000 Lei (fără TVA).
Ofertele vor fi depuse până la data 25.11.2019,
ora 10.00, la sediul companiei.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in
calitate de administrator judiciar al Sagittarius Relax & Masage SRL desemnat prin
hotararea nr. 5467 din data de 09.10.2019,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr. 18999/3/2019, notificã
deschiderea procedurii insolventei prevazuta
de Legea nr. 85/2014 împotriva Sagittarius
Relax & Masage SRL, cu sediul social in
București Sectorul 4, Strada Mitropolit Nifon,
Nr. 27, CAM.1, Etaj 1, CUI 31704847, nr. de
ordine in registrul comertului J40/6795/2013.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza
un drept de creanta impotriva Sagittarius
Relax & Masage SRL vor formula declaratie
de creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului București - secţia a VII-a Civila,
cu referire la dosarul nr. 18999/3/2019, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului
22.11.2019; b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante 12.12.2019; c)
termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la 06.01.2020; d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor
17.12.2019, ora 14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 25.10.2019, ora 14.00 la
sediul administratorului judiciar.
l Marka’s IPURL, administrator judiciar al
SC Five Instal Agriculture SRL, CUI
20251082, J22/3256/2006, cu sediul în Iași, str.
Mihail Sturza nr. 65-67, parter, ap. 11, cam. 2,
j u d . I a ș i , c o n f o r m S e n t i n ț e i n r.
1164/09.10.2019 a Tribunalului Iași în dosarul
3603/99/2019 (108/2019), vă notifică privind
deschiderea procedurii generale a insolvenţei
SC Five Instal Agriculture SRL. Creditorii
trebuie să procedeze la înscrierea la masa
credală ţinând cont de termenele limită:
Termenul pentru depunerea cererilor de
creanţe 25.11.2019. Nedepunerea cererii de
admitere a creanţelor până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţele pe care le deţin împotriva debitorului. Termenul pentru verificarea creanţelor,
întocmirea și publicarea tabelului preliminar
la 16.12.2019. Termenul pentru definitivarea
tabelului 22.01.2020. Data primei adunări a
creditorilor 23.12.2019, ora 12.00, la sediul
administratorului judiciar din Iași, cu următoarea ordine de zi- Prezentarea stadiului
procedurii, Alegerea comitetului creditorilor,
desemnarea președintelui acestuia, Confirmarea administratorului judiciar desemnat
provizoriu și stabilirea remunerației acestuia.
Termenul pentru continuarea procedurii
22.01.2020. Adunarea generală a asociaţilor a
fost fixată la data de 23.10.2019, respectiv
24.10.2019 ora 12.00 având ca ordine de
zi-Desemnarea administratorului special al
debitoarei.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta
prin prezenta, numirea acesteia in calitate de
administrator judiciar a debitoarei RebelHouse SRL cu sediul in București Sectorul 1,
Str. Petru și Pavel, Nr. 52, CUI 22098318,
J40/13411/2007, cu indeplinirea atributiilor
prevazute de legea 85/2014, conform incheierii de sedinta din data de 10.10.2019
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII- a Civila in dosar nr. 16685/3/2019, prin
care s-a dipus înlocuirea administratorul
judiciar CITR Filiala Bucuresti SPR cu administratorul judiciar SP Evrika Insolvency
IPURL. Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta impotriva
Rebel-House SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului București - secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 16685/3/2019, in urma-

toarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului 11.11.2019; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 02.12.2019; c) termenul
pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la 27.12.2019; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor 09.12.2019,
ora 14.00;
l Anunț public. SC JPR Prefabricate SRL,
cu sediul în județul Vrancea, Comuna Suraia,
Sat Suraia, T21, P 1296 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare destinație clădiri C3 și C4 în atelier
confecționare armături și secție creare
elemente din beton armat” propus a fi
amplasat în teritoriul administrativ al
comunei Suraia, T21, P1296, județul Vrancea.
Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului APM Vrancea, str.
Dinicu Golescu, nr. 2, județul Vrancea și la
sediul SC JPR Prefabricate SRL, cu sediul în
județul Vrancea, comuna Suraia, sat Suraia,
T21, P1296 în zilele de luni până joi între orele
8.00- 16.30 și în ziua de vineri între orele 8.0014.00. Observațiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Vrancea din str. Dinicu
Golescu, nr.2, județul Vrancea.
l Anunt public privind decizia etapei de
incadrare Ron`s Land Green SRL. Ron’s
Land Green SRL, titular al proiectului
“Extindere hala prelucrare carne si legume,
utilitati”, anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadreare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul “Extindere
hala prelucrare carne si legume, utilitati”,
propus a fi amplasat in Sos.Maineasca, nr.207,
comuna Petrachioaia, judetul Ilfov. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consulate la sediul autoritatii
competente pentru protectia mediului
Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector.6, Bucuresti, in
zilele de luni-joi intre orele 09.00-13.00 si
vineri intre orele 09.00-12.00, precum si la
urmatoarea adresa de internet http://apmif.
anpm.ro/ro/autorizatia-de-mediu. Publicul
interesat poate inainte comentarii /observatii
la proiectul deciziei de incadrare in termen de
10 zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentată prin asociat coordonator Liscan
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
Horeca Packaging SRL desemnat prin
sentinta civila nr.5536 din data de 11.10.2019,
pronunţată de Tribunalul București - Secţia a
VII -a Civilă, în dosar nr. 14826/3/2019, notificã deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva Horeca Packaging SRL, cu sediul
social în București Sectorul 1, Șos. Nordului,
Nr. 7-9, subsol, spatiu de depozitare, CUI
28359048, nr. de ordine în registrul comerţului
J40/4746/2011. Persoanele fizice și juridice
care înregistrează un drept de creanţă împotriva Horeca Packaging SRL vor formula
declaraţie de creanţă care va fi inregistrată la
grefa Tribunalul București - Secţia a VII-a
Civilă, cu referire la dosarul nr. 14826/3/2019,
în urmatoarele condiţii : a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul creanţelor 25.11.2019; b)
termenul limita pentru verificarea creanţelor,
intocmirea, afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor 05.12.2019; c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului
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creanţelor la 30.12.2019; d) data primei
ședinţe a adunarii generale a creditorilor
10.12.2019, ora 14.00 ; e) adunarea generală a
asociaţilor HORECA PACKAGING SRL la
data de 25.10.2019, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Comuna Zimandu Nou anunţă publicul
interest asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere reţea publică de canalizare menajeră in
localitatea Zimandu Nou, străzile 11, 12, 13,
14, 15” propus a fi amplasat in intravilanul
loc. Zimandu Nou, jud Arad. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Arad din Arad, str Splaiul Mureș,
FN, jud Arad și la sediul titularului din loc
Zimandu Nou, nr 248, jud. Arad, in zilele de
luni-vineri, intre orele 8:00-16:30. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Arad din Arad, str Splaiul Mureșului, FN, jud
Arad.
l Consiliul Local Colelia, titular al proiectului „Proiect pentru asigurarea debitului si
calitatii apei potabile in Comuna Colelia,Judetul Ialomita” anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de
catre Agentia pentru Protectia Mediului
Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
,,Proiect pentru asigurarea debitului si calitatii apei potabile in Comuna Colelia, Judetul
Ialomita”, propus a fi amplasat in Comuna
Colelia, sat Colelia, Str Puturi Mira ,nr
10A,Judetul Ialomita. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Ialomita, localitatea
Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr1, in zilele de
luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 08.0014.00, la urmatoarea adresa de internet: www.
apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina de
internet a APM Ialomita.
l SC Eurogenetic SRL, cu sediul social în
Balș, str.N. Bălcescu, nr.19, bl.23, sc.3, ap. 40,
jud. Olt, a depus documentația tehnică în
vederea obținerii autorizației de mediu pentru
activitatea(țile) de comerț cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule, aeronave,
nave maritive și fluviale în magazine specializate, cod CAEN_4730, în comuna Câineni,
sat Râu Vadului, județul Vâlcea. Informații
suplimentare se pot obține la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului, strada Remus
Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea. Eventualele contestații și sugestii legate de activitate se vor
depune în scris sub semnătură și cu datele de
identificare la APM Vâlcea.
l Bodre Ovidiu Beniamin, având domiciliul
în Str.Toamnei, nr.21A, Municipiul Arad,
titular al Planului Urbanistic Zonal -Zonă
Rezidențială, Municipiul Arad, Str. Brâncoveanu, f.n., C.F. 334727, cad.334727 și
C.F.335311, cad.335311, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultată la
sediul APM Arad, strada Splaiul Mureșului,
FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni
până joi între orele 09.00-16.00, vineri între
orele 09.00-13.00. Observaţii /comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul APM
Arad, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
l Amoni Fashion Manufacturing S.R.L.cu
sediul în:Strada Sabinelor Nr.8, Corp C, Etaj
1, Sector 5, Bucuresti, inregistrata la
O.N.R.C.O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.Ro 39197936

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului,
obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) Fabricarea altor articole de
imbracaminte, cod CAEN 1413(exclusiv
lenjerie de corp).Persoanele fizice sau juridice
interesate, pot depune eventuale contestaţii
sau sugestii, la sediul A.P.M. Ilfov din sectorul
6, Aleea Lacul Morii nr 1, Bucuresti.

SOMATII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 13081/55/2019,
cu termen de judecata la data de 19 noiembrie
2019, avand ca obiect cererea petentului
Ungureanu Vasile, cu domiciliul in Semlac, nr.
1312, judetul Arad, pentru constatarea
dobandirii de catre acesta a dreptului de
proprietate cu titlu de uzucapiune, prin jonctiunea posesiei cu autoarea Salvetiu Iuliana
Susana, asupra cotei de 1/1 parti din imobilul
inscris in CF nr. 305196 Semlac (nr. vechi
7817), cu nr. top. 6182/1/57, situat in Semlac,
constand in teren intravilan in suprafata de
1260 mp, Proprietatea tabulara a numitului
Simitean Petru.Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar indicat mai sus
in termen de o lund de la data publicarii
prezentei somatii.
l Avand in vedere ca prin actiunea civila ce
face obiectul dosarului nr. 14496/55/2019 al
Judecatoriei Arad, reclamanta Cirpaci Laura
solicita dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate privata asupra imobilului
inscris in CF nr. 313939 Pecica (CF vechi
7537), nr. top.1149/a/4 Pecica compus din
teren intravilan in suprafata de 768 mp situat
administrativ in Pecica, str.112, nr.30, jud.
Arad, imobil asupra caruia in cartea funciara
este mentionata ca proprietar tabular numita
MIJA Emilia (nascuta Moldovan) decedata la
data de 12.09.1992. Invitam pe cei interesati
sa faca opozitie fata de aceasta actiune, in
termen de o luna de la afisarea prezentei
somatii, in caz contrar urmand a se trece la
judecarea cauzei. Termen de judecata fixat in
cauza: 28.11.2019 - ora 08:30, sala 146.

LICITATII
l Anunț de reluare procedura de achizitie
prin licitație deschisă: „motostivuitor cu braț
telescopic și cupă - salină 3-3,5 tone” - 1buc. Salina Ocnele Mari Exploatarea Minieră Rm.
Vâlcea. 1. Societatea Națională a Sării S.A.
București organizează procedura de achiziție
prin licitație deschisă pentru încheierea unui
contract de furnizare – „motostivuitor cu braț
telescopic și cupă - salină 3-3,5 tone” - 1buc.,
Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea. 2.
Legislația aplicabilă: ”Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea procedurilor de
achiziție de produse, servicii și lucrări aplicabil în cadrul S.N.S. S.A. București”, care va
fi pus la dispoziția ofertanților împreună cu
documentația de atribuire. 3. Procedura aplicată: licitație deschisă. Achizitorul își rezervă
dreptul de a negocia prețul de vânzare a
produselor înainte de declararea ofertei câștigătoare, conform art. 66, alin. 4 din Regulament. Negocierea prețului va avea loc cu toți
ofertanții declarați admisibili și se va face prin
depunerea în plic închis a unei noi oferte
financiare reduse (doar pentru elementul
preț!!!). Clasamentul va fi refăcut (se va
reaplica criteriul de atribuire), după depunerea noilor oferte financiare. 4. Cod CPV:
42414130-1. 5. Valoare estimată: 140.000 LEI
fără T.V.A. 6. Principalul loc de furnizare a
produsului: Sucursala Exploatarea Minieră
Rm. Vâlcea, Salina Ocnele Mari, Str. Pinilor
Nr. 27 bis, jud. Vâlcea. 7. Termenul limită de
primire a ofertelor: 25.10.2019, ora 10:00. 8.
Adresa la care se transmit ofertele: Str.
Căpitan Negoescu nr. 15, Rm. Vâlcea, Jud.
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Vâlcea. 9. Limba de redactare a ofertelor:
limba română. 10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 25.10.2019, ora 11:00. Str
Căpitan Negoescu nr. 15, Rm. Vâlcea, Jud.
Vâlcea. Garanția de participare: 2.800 lei lei
fără T.V.A. Garanția de participare va fi
constituită conform indicațiilor din documentația de atribuire. 11. Perioada de timp în care
ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 120 de zile. 12. Criteriul de atribuire a
contractului: cea mai avantajoasă ofertă
tehnico-economică. Documentația de atribuire se poate obține, începând cu data
publicării prezentului anunț de participare.
Informații suplimentare puteți obține la
numărul de telefon: 0250. 733402, Tel. Mobil
0726.196.512, e-mail dan.voicila@ramnicuvalcea.salrom.ro; sns@salrom.ro. Documentația
va fi pusă la dispoziția dumneavoastră prin
e-mail, după primirea unei solicitări făcută în
scris, datată, semnată și înregistrată.
l Debitorul Societatea de Constructii Poduri
ARPOM SA - in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate
la vanzare: -Dreptul litigios asupra imobilului
– teren situat in str. Aeroportului FN, sector 1.
Pretul de pornire al licitatiei este de 118.280
euro exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini
este de 1.000 lei +TVA. Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 30.10.2019, ora
15:00. Daca imobilul nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor avea loc in data de: 06.11.2019,
13.11.2019, 20.11.2019, 27.11.2019,
04.12.2019, 11.12.2019 si 18.12.2019 ora
15:00, pretul de pornire ramanand acelasi.
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 1.
Participarea la licitatie este conditionata de
consemnarea in contul nr. RO64 BSEA 0070
0000 0175 8962 deschis la Credit Agricole
Bank, Sucursala Victoriei pe seama debitoarei
ARPOM SA, pana la data si ora stabilita
pentru desfasurarea licitatiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei si de
achizitionarea pana la aceeasi data si ora a
Caietului de sarcini. Pretul Caietului de
sarcini poate fi achitat in contul lichidatorului
judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti, str. Buzesti, nr. 71, et. 5, cam. 502 - 505,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon/fax: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ
anunţă Organizarea licitaţiei publice deschise
pentru închirierea unor spații din incinta
Complexului Comercial Mall Forum Center,
situat în Piatra-Neamț, str. Cuejdi, nr.1B,
prezentate mai jos. 1. Denumirea și sediul
autorității administrației publice: Primăria
Piatra-Neamț, C.U.I. 2612790, str. Ștefan cel
Mare nr.6-8, Piatra-Neamț, telefon
0233/218991; fax0233/215374, e-mail primariapn@yahoo.com, infopn@primariapn.ro; 2.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de inchiriere: licitație publică deschisă;
3. Obținerea unui exemplar din documentația pentru elaborarea ofertei se poate face
la sediul Registratura Primăriei PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8 –Directia
Patrimoniu; 4. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar: costul
unui exemplar din documentație este de 5 lei.
Plata se poate face direct la casieria Primăriei Piatra-Neamț din str. Ștefan cel Mare
nr.6-8, sau în contul Primăriei Piatra-Neamț
RO82TREZ4915006XXX000150, deschis la
Trezoreria municipiului Piatra-Neamț; 5.
Termenul de depunere a ofertelor: 08.11.2019,
ora 16:30; 6. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor este 01.11.2019, ora 16:30; 7.

Adresa la care trebuie transmise ofertele:
Primăria Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare
nr.6-8, registratură - Directia Patrimoniu, în
doua exemplare (unul original și unul în
copie); 8. Perioada de valabilitate a ofertelor:
120 de zile; 9. Data, ora și locul deschiderii
ofertelor: 11.11.2019, ora 16:30, la sediul
Primăriei Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare
nr.6-8; 10. Instanta competentă în solutionarea litigiilor apărute: Judecătoria municipiului Piatra-Neamț. Spații în incinta
compexului comercial Mall Forum Center,
municipiul Piatra-Neamț, str. Cuejdi, nr. 1B,
scoase la închiriere de Primăria municipiului
Piatra-Neamț: 19,3 mp, etaj 3–sala canto; 12
mp, etaj 3-birou; 10 mp, etaj 3–activități
secretariat; 145,27 mp, etaj 5, din care 30
mp-spațiu comercial și 115,27 mp–spațiu
depozitare.
l Cabinet Individual de Insolventa Misu
Anca Margareta, cu sediul în Ploiesti, str.
Diligenței nr. 4, jud Prahova, desemnat lichidator al SC Bogman Edo Center SRL, societate in faliment, cu sediul în Ploiesti, str. Gh.
Gr. Cantacuzino, nr. 228A, bl. 129D, sc. A, ap.
9, Jud. Prahova, în dosarul de faliment nr.
2568/105/2014 al Tribunalului Prahova,
anunta scoaterea la vânzare prin licitatie
publica cu strigare a urmatoarelor bunuri: 1.
Doua parcele de teren intravilan situate in
Baicoi, cartier Tufeni, tarla 6, Parcela A 271,
Jud. Prahova, pret plecare diminuat cu 50%
- 26.000 lei valoarea nu include TVA;2. Stoc
de marfa, pret de plecare diminuat cu % 45.370,22 lei valoarea nu include TVA; 3.
Obiecte de inventar, pret de plecare diminuat
cu 50% - 330 lei valoarea nu include TVA.
Licitatiile se vor desfasura în zilele de 28, 29,
30, 31 octombrie 2019, 01, 04, 05, 06, 07, 08
noiembrie 2019 incepand cu ora 9:00, la
adresa: Ploiesti, str. Diligentei nr. 4, jud
Prahova. Termenul limita de depunere a
garantiei de participare la licitatie, reprezentând 10% din pretul de pornire, este ziua
lucratoare anterioara tinerii licitatiei publice.
Descrierea bunurilor ce fac obiectul licitatiei
si conditiile de participare la licitatie se regasesc în “Caietul de sarcini” ce se poate
procura de la sediul lichidatorului judiciar
Cabinet Individual de Insolventa Misu Anca
Margareta contra sumei de 100 lei, exclusiv
TVA. Relatii suplimentare pot fi solicitate la
telefon: 0736.419.826; 0244.570.635.
l Primăria Comunei Chiscani, cu sediul cu
sediul în comuna Chiscani, str. Principală, nr.
224, județul Brăila, cod identificare fiscală
4342669, telefon: 0239.664.011, organizează
în data de 05.11.2019 licitație publică cu strigare în sistem competitiv, având ca obiect
constituirii dreptului de superficie, pe o perioadă de 49 ani, a unui teren ce aparține
domeniului privat al comunei Chiscani, situat
în sat Vărsătura, strada Lăcrămioarelor, nr.14,
tarlaua 78, parcela 473, lot 31, comuna Chiscani, județul Brăila, în sala de ședințe a
Consiliului Local al Comunei Chiscani, după
cum urmează: Lotul 31- număr cadastral
76563 -500mp. La procedura licitației pot
participa ofertanți persoane fizice române.
Documentele obligatorii de participare la
licitație se vor depune într-un plic sigilat pe
care se va specifica „Pentru constituirea
dreptului de superficie prin licitație publică
deschisă, cu strigare, a unui teren în suprafată de 500mp aflat în domeniul privat al
comunei Chiscani”. Preţul minim de pornire
a licitaţiei, stabilit conform raportului de
evaluare, este de 2,55L ei/mp/an, echivalent a
0,54 Euro/mp. Pe plic se va menționa: „A nu
se deschide înainte de data 05.11.2019, ora
10.00”. Plicul se va depune la Registratura
Primăriei Chiscani doar în ziua licitației
înainte cu cel puțin 15 minute de ora începerii
licitației, ora 10.00. Garanția de participare

este de: 1.500Lei achitat prin Ordin de plată
în contul organizatorului. Taxa de participare
este de 1014Lei/participant. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii pot achiziţiona
caietul de sarcini al licitației, achitând contravaloarea acestuia în cuantum de 50Lei la
casieria Primăriei Chiscani, în baza unei solicitări scrise. Documentele de calificare obligatorii pentru persoane fizice: -formular de
participare la licitație (model anexa 1); -copie
carte de identitate; -certificat privind achitarea obligațiilor la bugetul local, valabil la
data licitației (original sau copie legalizată);
-dovada achitării taxei de participare la licitație, copie; -dovada achitării garanției de
participare la licitație (copie); -dovada achitării caietului de sarcini (copie); -declarații
privind asumările legate de proiect (model
anexa 4); -planșă desenată cu propunerea
legată de investiții semnată și ștampilată de
un proiectant autorizat; -declarația din care
să reiasă că a luat la cunoștință de prevederile
contractului de superficie anexă la caietul de
sarcini; -declarație a participantului că a luat
la cunoștință stadiul fizic și tehnic a obiectului
ce urmează a fi licitat (model anexa 5); -declarația privind eligibilitatea (model anexă 2);
-informații generale (model anexa 3). Eventualele oferte depuse după data de 05.11.2019,
ora 10.00, sunt excluse de la licitaţie. Ofertantul poate fi reprezentat și prin alte
persoane împuternicite în baza unei procuri
autentificate la notarul public, care se va
anexa la dosar. Formularele tipizate în
vederea întocmirii dosarului de participare la
licitaţie și clarificări se pot obţine de la
compartimentul Registratură secretariat din
carul Primăriei Comunei Chiscani.
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 Comunei Dorna
Candrenilor, strada Principală, nr.85,
Comuna Dorna Candrenilor, judeţul
Suceava, telefon: 0230.575.005, fax
0230.575.167, email: primariadc@yahoo.com,
cod fiscal: 4326914. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Imobil
Multifuncțional, aflat în domeniul privat al
Comunei Dorna Candrenilor, situat administrativ în Comuna Dorna Candrenilor, strada
Principală, judeţul Suceava, înscris în
C.F.nr.31073, Comuna Dorna Candrenilor,
nr.cadastral: 31073, fiind compus din spațiile
din incinta clădirii multifuncționale, după
cum urmează: -spaţiu Sala polivalentă 1 și
Oficiu, în suprafaţă utilă de 47,74mp, și
suprafață construită 57,28mp, împreună cu
cotă parte de 11,97% din spaţiile și instalaţiile
comune și a terenului aferent, în vederea
amenajării unei farmacii; -spaţiu Birou 2, în
suprafaţă utilă de 28,29mp, împreună cu cotă
parte de 7,88% din spaţiile și instalaţiile
comune și a terenului aferent, în vederea
amenajării unui punct de lucru Oficiu Poștal;
-spaţiu Birou 4, în suprafaţă utilă de
43,49mp, împreună cu cotă parte de 10,9%
din spaţiile și instalaţiile comune și a terenului aferent, în vederea amenajării unui
salon de cosmetică; -spaţiu Oficiu 2, în suprafaţă utilă de 7,68 mp, împreună cu cotă parte
de 1,92% din spaţiile și instalaţiile comune și
a terenului aferent, în vederea amenajării
unui salon de masaj, conform art.333, art.335
din O.U.G.nr.57/03.07.2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr.88 din data de
25.09.2019. 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 atribuire:
la cerere de la sediul instituției, Comparti-
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mentul 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:
Registratura Primăriei Comunei Dorna
Candrenilor, Strada Principală, nr.85, județul
Suceava. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: 10Lei, și se
achită în numerar la casieria Primăriei
Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr.85, județul Suceava. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 01.11.2019,
ora 15.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data -limită de depunere a ofertelor:
07.11.2019, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada
Principală, nr.85, județul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 07.11.2019, ora
13.00, la sediul Primăriei Comunei Dorna
Candrenilor, Strada Principală, nr.85, județul
Suceava. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Municiul Suceava, Str.Ștefan
cel Mare, nr.62, județul Suceava, telefon:
0230.214.948, 0230.523.290, fax:
0230.522.296, e-mail: trsv-birp@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.10.2019.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Bdul.
București, nr.49-51, județul Giurgiu, telefon:
0246.213.588, 0246.213.747, fax:
0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro,
cont
IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia
Patrimoniu, cod fiscal: 4852455. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: imobil compus
din construcție în suprafață de 273,00mp și
teren în suprafață de 273,00mp, identificate
cu număr cadastral 36177, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat
în strada Portului, FN, conform OUG
57/03.07.2019 și HCL 365/25.09.2019. 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 atribuire: Se va obţine de
persoane juridice de drept privat român interesate și persoane fizice autorizate române
interesate, pe suport de hârtie de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul.București, nr.49-51, în baza unei solicitări depuse la
Registratură, la cerere și achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu,
Bdul.București, nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei, la
care se adaugă TVA și se poate achita în
numerar la Direcția de Taxe și Impozite
Locale Giurgiu. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.11.2019, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: se depun în plic,
în limba română. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.11.2019, ora 16.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
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sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul.
București, nr.49-51, Registratură, județul
Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare participant depune o singură ofertă în două exemplare (original și copie). 5.Data și locul la care
se va desfășura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 12.11.2019, ora 11.00, Primăria
Municipiului Giurgiu, Șos.București, nr.4951, sala Parter, județul Giurgiu. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Giurgiu -Secţia
Contencios Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, telefon:
0246.212.725, fax: 0337.819.940, e-mail:
registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.10.2019.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Bdul.
București, nr.49-51, județul Giurgiu, telefon:
0246.213.588, 0246.213.747, fax:
0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro,
cont
IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia
Patrimoniu, cod fiscal: 4852455. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: imobilul compus
din construcție în suprafață de 353,00mp și
teren în suprafață de 353,00mp, identificat cu
număr cadastral 36192, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat
în strada Tineretului, FN, conform OUG
57/03.07.2019 și HCL 367/25.09.2019. 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 atribuire: se va obţine de
persoane juridice de drept privat român interesate și persoane fizice autorizate române
interesate, pe suport de hârtie de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul.București, nr.49-51, în baza unei solicitări depuse la
Registratură, la cerere și achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu,
Bdul.București, nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei, la
care se adaugă TVA și se poate achita în
numerar la Direcția de Taxe și Impozite
Locale Giurgiu. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.11.2019, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: se depun în plic,
în limba română. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.11.2019, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: se
depun la sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, Bdul.București, nr.49-51, Registratură, județul Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o singură ofertă
în două exemplare (original și copie). 5.Data
și locul la care se va desfășura ședinţa publică
de deschidere a ofertelor: 12.11.2019, ora
11.00, Primăria Municipiului Giurgiu, Șos.
București, nr.49-51, sala Parter, județul
Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios Administrativ Fiscal, str. Episcopiei,
nr.13, județul Giurgiu, telefon: 0246.212.725,
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fax: 0337.819.940, e-mail: registratura-tr@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
16.10.2019.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu, Bdul.Bucureşti, nr.49-51,
județul Giurgiu, telefon: 0246.213.588
/0246.213.747, fax: 0246.215.405, email:
primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal:
4852455, cont IBAN: RO04TREZ
32121300205XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
imobilul compus din construcție în suprafață de
245,00mp şi teren în suprafață de 307,00mp,
identificat cu număr cadastral 35692, aparținând domeniului public al Municipiului
Giurgiu, situat în strada Negru Vodă, FN,
adiacent bloc B5, conform OUG 57/03.07.2019
şi HCL 366/25.09.2019. 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
atribuire: se va obţine de persoane juridice de
drept privat român interesate şi persoane fizice
autorizate române interesate, pe suport de
hârtie de la sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, Bdul.Bucureşti, nr.49-51 în baza unei
solicitări depuse la Registratură, la cerere şi
achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire,
Executare Contracte, Primăria Municipiului
Giurgiu, Bdul.Bucureşti, nr.49-51, județul
Giurgiu. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
100Lei, la care se adaugă TVA, şi se poate
achita în numerar la Direcția de Taxe şi Impozite Locale Giurgiu. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 08.11.2019, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: se depun în plic,
în limba română. 4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 13.11.2019, ora 16.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, Bdul.Bucureşti, nr.49-51,
Registratură, județul Giurgiu. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o singură ofertă în
două exemplare (original şi copie). 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 14.11.2019, ora 11.00,
Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti,
nr.49-51, sala Parter, județul Giurgiu. 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: Tribunalul Giurgiu
-Secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.
Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, telefon:
0246.212.725, fax: 0337.819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 16.10.2019.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Sasca Montană, cu
sediul în Sasca Montană, cod poştal: 327330,
str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Severin, telefon: 0255.576.565, fax: 0255.576.514,
e-mail: primariasasca@yahoo.com, cod fiscal:
3227190. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
vândut: construcție 179mp şi teren 936mp,
proprietăți bunuri private ale Comunei Sasca

Montană, nr. cadastral: CF 30128, situate în
intravilan Comunei Sasca Montană, cu acces
direct la drum, conform OUG 57/03.07.2019
privind Codul Administrativ şi aprobat prin
HCL nr.66 din 27.08.2019. 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
atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.
Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de
la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Comuna Sasca
Montană, str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin. 3.3. Costul şi condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: 40Lei/exemplar, ce
se achită la caserie. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 04.11.2019, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 07.11.2019, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Sasca Montană, cu sediul în
Sasca Montană, cod poştal: 327330, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Severin.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor:
07.11.2019, ora 10.00, Primăria Comunei Sasca
Montană, cu sediul în Sasca Montană, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Severin,
Sala de Şedințe a Consiliului Local. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa
de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanței: Judecătoria Oravița, str.
Piața Revoluției, nr.2, județul Caraş-Severin,
telefon: 0255.571.954, fax: 0255.571.964, e-mail:
ecris.273@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 16.10.2019.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Sasca Montană, cu
sediul în Sasca Montană, cod poştal: 327330,
str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Severin, cod fiscal: 3227190, telefon:
0255.576.565, fax: 0255.576.514, e-mail:
primariasasca@yahoo.com, cod fiscal:
3227190. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie vândut: -construcție 59mp şi
teren 239mp, proprietăți bunuri private ale
Comunei Sasca Montană, nr. cadastral: CF
32495, situate în intravilan Comunei Sasca
Montană, cu acces direct la drum, conform
OUG 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ şi aprobat prin HCL nr.72 din
27.08.2019. 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 atribuire: la
cerere, de la sediul instituției. 3.2. Denumirea
şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Secretariatul Comunei Sasca
Montană, str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin. 3.3. Costul şi condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: 40Lei/exemplar,
ce se achită la caserie. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 04.11.2019, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 07.11.2019, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Sasca Montană, cu sediul

în Sasca Montană, cod poştal: 327330, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedința publică de deschidere a
ofertelor: 07.11.2019, ora 11.00, Primăria
Comunei Sasca Montană, cu sediul în Sasca
Montană, str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin, Sala de Şedințe a Consiliului
Local. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi/sau adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Oravița, str. Piața Revoluției, nr.2, județul
Caraş-Severin, telefon: 0255.571.954, fax:
0255.571.964, e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.10.2019.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Sasca Montană, cu
sediul în Sasca Montană, cod poştal: 327330,
str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Severin, telefon: 0255.576.565, fax: 0255.576.514,
e-mail: primariasasca@yahoo.com, cod fiscal:
3227190. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren 553mp, proprietate bun privat al Comunei Sasca Montană, nr.
cadastral: CF 32504, situat în extravilanul
Comunei Sasca Montană, cu acces direct la
drum, conform OUG 57/03.07.2019, privind
Codul Administrativ şi aprobat prin HCL
nr.94 din 09.10.2019. 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
atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.
Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de
la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Secretariat Comuna Sasca Montană, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Severin.
3.3. Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 40 Lei/exemplar, ce se
achită la caserie. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.11.2019, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 07.11.2019, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Sasca Montană, cu sediul
în Sasca Montană, cod poştal: 327330, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedința publică de deschidere a
ofertelor: 08.11.2019, ora 13.00, Primăria
Comunei Sasca Montană, cu sediul în Sasca
Montană, str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin, Sala de Şedințe a Consiliului
Local. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi/sau adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Oravița, str. Piața Revoluției, nr.2, județul
Caraş-Severin, telefon: 0255.571.954, fax:
0255.571.964, e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.10.2019.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Sasca Montană, cu
sediul în Sasca Montană, cod poştal: 327330,
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str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Severin, telefon: 0255.576.565, fax: 0255.576.514,
e-mail: primariasasca@yahoo.com, cod fiscal:
3227190. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
vândut: teren 447mp, proprietate bun privat al
Comunei Sasca Montană, nr. cadastral: CF
32503, situat în intravilan Comunei Sasca
Montană, cu acces direct la drum, conform
OUG 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ şi aprobat prin HCL nr.93 din 09.10.2019.
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 atribuire: la cerere, de la
sediul instituției. 3.2. Denumirea şi datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Secretariat Comuna Sasca Montană, str.1 Decembrie
1918, nr.375, județul Caraş-Severin. 3.3. Costul
şi condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ:
40Lei/exemplar, ce se achită la caserie. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
04.11.2019, ora 10.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07.11.2019, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Sasca Montană, cu sediul în Sasca Montană,
cod poştal: 327330, str.1 Decembrie 1918,
nr.375, județul Caraş-Severin. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedința publică de
deschidere a ofertelor: 08/11/2019, ora 12.00,
Primăria Comunei Sasca Montană, cu sediul în
Sasca Montană, str.1 Decembrie 1918, nr.375,
județul Caraş-Severin, Sala de Şedințe a Consiliului Local. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi/sau adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Oravița, str. Piața Revoluției, nr.2, județul
Caraş-Severin, telefon: 0255.571.954, fax:
0255.571.964, e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.10.2019.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Consiliul Local al Oraşului Vălenii de
Munte, Oraşul Vălenii de Munte, strada Berevoieşti, nr.3A, județul Prahova, telefon/fax:
0244.280.816, 0244.280.631, e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com, cod fiscal:
2842870. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren în suprafața de
16.960mp, având numărul cadastral 24182,
situat în Oraşul Vălenii de Munte, str.Valea
Gardului, nr.f.n., tarla 51, parcela 1670, categoria de folosință curți-construcții şi neproductiv, ce aparține domeniului privat al
Oraşului Vălenii de Munte, județul Prahova,
conform HCL nr.149/27.09.2019 şi temeiului
legal: OUG 57/2019. 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
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Achiziții Publice. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Oraşului
Vălenii de Munte, strada Berevoieşti, nr.3A,
județul Prahova. 3.3. Costul şi condițiile de
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plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ: 50
Lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Oraşului Vălenii de Munte. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
04.11.2019, ora 13.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07.11.2019, ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului
Vălenii de Munte, Birou Registratură, strada
Berevoieşti, nr.3A, județul Prahova. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi
unul interior. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedința publică de deschidere a
ofertelor: 08.11.2019, ora 11.00, Primăria
Oraşului Vălenii de Munte, strada Berevoieşti,
nr.3A, județul Prahova. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail aIe
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, municipiul Ploieşti, strada
Văleni, nr.44, județul Prahova, telefon:
0244.544.781, fax: 0244.529.107, e-mail:
tr-ph-contencios@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 16.10.2019.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesională a
conducătorului auto pentru transport rutier de
marfă şi persoane şi cartelă tahograf, emise de
ARR Vâlcea, pe numele Măgură Ilie, din
Drăgăşani, județul Vâlcea. Se decalară nule.
l Pierdut Certificat de inregistrare si Certificat Constatator nr. 51097/19.09.2019 (privind
activitatile desfasurate in afara sediilor),
apartinand SC. Agri Business SRL. Le declar
nule.
l Pierdut Certificat de inregistrare si Certificat Constatator nr. 36639/31.12.2014 (pentru
sediu si terti), apartinand SC. Nerbis Prest
SRL. Le declar nule.
l SC Helmo Trading SRL, CUI 17943733,
J40/15509/2005, pierdut Certificat Constatator
sediu social din Bucureşti, sector 4, str. Mitropolit Filaret, nr. 80, parter. Îl declarăm nul.
l Subscrisa, Remco Romania Africa SRL, cu
sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Strada
Trifeşti nr.5A, Parter, Biroul 2, Camera 2,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/10994/2011, având Cod Unic de Înregistrare 29097930, declar nul şi pierdut certificatul constatator cu privire la activitățile
desfăşurate în afara sediului (la terți) din
14.09.2011.
l Declar pierdută şi nulă legitimație de
student eliberată de UMF Cluj-Napoca, pe
numele Ladosi Oana Raluca.
l Kamparo Investment Mid East S.R.L.,
societate cu sediul in Strada Frumoasa, nr. 30,
etaj 1, modul 1.3, sector 1, Bucuresti, Romania,
Cod Unic de Inregistrare 29154504, declara
pierdut certificatul de inregistrare seria B, nr.
2956142, impreuna cu certificatele constatoare. Le declaram nule.
l Kamparo Investment West Part S.R.L., o
societate cu sediul in strada Frumoasa, nr. 30,
etaj 1, zona A, modul 1.4, sector 1, Bucuresti,
Romania, Cod Unic de Inregistrare 29390149,
declara pierdut certificatul de inregistrare seria
B, nr. 2956144, impreuna cu certificatele
constatoare. Le declaram nule.

