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OFERTE SERVICIU

lSC Roata Norocului SRL angajeaza:
Ajutor bucatar x 15; Lucrator Room
Service Hotel x 10. Se ofera salariu
motivant, cazare, masa si transport.
Informatii la numar telefon 0730
125689.
lEurogold International SRL angajeaza: femeie de serviciu x 10. Se ofera
salariu motivant, cazare, masa si transport. Informatii la numar telefon 0721
471265
lOlin Foods SRL angajeaza: Ajutor
Bucatar x 10 Lucrator Room Service
Hotel x 10. Se ofera salariu motivant,
cazare, masa si transport. Informatii la
numar telefon 0733 897125.
lAltius SRL angajeaza: Ajutor
Bucatar x 40; Bucatar x 40; Ajutor
Ospatar x 40; Ospatar x 40; Lucrator
Bucatarie (Spalator vase mari) x 40;
Lucrator Room Service Hotel x 40. Se
ofera salariu motivant, cazare, masa si
transport. Informatii la numar telefon
0723 965874.
lHawk Eye Management SRL angajeaza: Ajutor Bucatar x 10, Secretara x
1, Receptioner de Hotel x 10 Lucrator
Room Service Hotel x 10. Se ofera
salariu motivant, cazare, masa si transport. Informatii la numar telefon 0740
898521.
lStina Turistica SRL angajeaza:
Ajutor Bucatar x 40; Bucatar x 40;
Ajutor Ospatar x 40; Ospatar x 40;
Lucrator Bucatarie (Spalator vase
mari) x 40; Lucrator Room Service
Hotel x 40. Se ofera salariu motivant,
cazare , masa si transport. Informatii la
numar telefon 0740 771254.
l Sergiana Prodimpex SRL angajeaza:
Ajutor Bucatar x 40; Bucatar x 40;
Ajutor Ospatar x 40; Ospatar x 40;
Lucrator Bucatarie (Spalator vase
mari) x 40; Lucrator Room Service
Hotel x 40. Se ofera salariu motivant,
cazare, masa si transport. informatii la
numar telefon 0723 471364
l Școala Gimnazială Nr.5, Galați, cu
sediul în strada Gorunului, nr.6B, organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant de muncitor IM cu 1
normă, pe perioadă nedeterminată la
Școala Gimnazială Nr.9. Condiții gene-

rale: să aibă cetățenie română sau a
altor state membre UE și domiciliul
stabil în România; să cunoască limba
română scris și vorbit; vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; să
aibă capacitate deplină de exercițiu; să
aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
să nu prezinte antecedente penale; să
aibă vechime minim 3 ani în specialitate. Cerințele specifice: minim studii
medii, diploma de absolvire a cursurilor
de calificare (electrician, lăcătuș, instalator, etc.), diploma de bacalaureat și
studiile postliceale în profil tehnic;
corectitudine, seriozitate, Certificat de
integritate morală; curs de calificare
profesională pentru exercitarea atribuțiilor de securitate și ordine (atestat de
pază), recomandare de la ultimul loc de
muncă; domiciliul stabil în municipiul
Galați. Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape: depunere
dosare: 6 ianuarie-8 ianuarie 2020;
selecție dosare: 10 ianuarie 2020; probă
scrisă pe baza bibliografiei de concurs:
15 ianuarie 2020, ora 10.00; afișarea
rezultatelor, depunerea și rezolvarea
contestațiilor: 16 ianuarie 2020; probă
practică: 17 ianuarie 2020, ora 10.00;
afișarea rezultatelor finale: 17 ianuarie
2020. Informații suplimentare se pot
obține direct la avizierul instituției sau
la telefon: 0236.468.366.

valabilă până la obţinerea certificatului
în cauză, care se prezintă cel mai târziu
până la data desfășurării primei probe
a concursului; -adeverinţă medicală***
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate;
-curriculum vitae- model european. II
Concursul se va organiza, conform
calendarului urmator:
•08.01.2020-termenul limită de depunere a dosarelor; •16.01.2020- proba
practica, pentru postul de muncitor
calificat II (bucătar); •20.01.2020proba interviu. III. Dosarele de concurs
se depun la sediul Unităţii de Prestări
Servicii și Alimentaţie a M.Ap.N. București, str. C-tin Mille, Nr.1-3, telefon:
021.3.12.94.33, 021.3.12.94.31, unde se
vor afișa detaliile organizatorice necesare. *în cererea de înscriere la concurs
se va nominaliza denumirea postului
vizat și structura din care face parte
acesta, conform anunţului. **documentele privind identitatea, studiile,
cursurile sau specializările se prezintă și
în original pentru verificarea conformităţii cu acestea. ***adeverinţa care
atestă starea de sănătate conţine, în
clar, numărul, data, numele emitentului
și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

l Unitatea de Prestări Servicii și
Alimentaţie a M.Ap.N., organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi de personal civil contractual, cu
atribuţii de execuţie, astfel: •1(unu)
post de muncitor calificat II (bucătar)locul de muncă în București, UPSA a
M.Ap.N.-restaurant, certificat/ diplomă
de studii în meserie/ specialitatevechime în muncă 6 ani; •1(unu) post
de muncitor calificat II (ospătar)- locul
de muncă în București, UPSA a M.
Ap.N.-restaurant, certificat/ diplomă de
studii in meserie/ specialitate- vechime
în muncă 6 ani; •1(unu) post de
muncitor necalificat I- locul de muncă
în București, UPSA a M.Ap.N.- restaurant, vechime în muncă 3 ani. I. Documentele obligatorii pentru constituirea
dosarului de concurs sunt următoarele:
-cerere de înscriere la concurs* adresată directorului UPSA –a M.Ap.N.;
-copia actului de identitate** sau de pe
orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; -copia
diplomei de studii** care să ateste
nivelul studiilor absolvite; -copii ale
altor acte de studii** care să ateste
efectuarea unor perfecţionări/ specializări în domeniul de activitate al
postului și copiile documentelor**, prin
care să se ateste îndeplinirea condiţiilor
specifice posturilor; -cazierul judiciar
sau o declaraţie pe propria răspundere
din care să rezulte faptul că persoana
care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează,

l Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea, cu sediul în localitatea Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26,
judeţul Vâlcea, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de referent specialitate, studii
superioare, debutant, 1 post, perioadă
nedeterminată (conform HG
286/23.03.2011, actualizată). Concursul
se va desfășura la sediul instituției din
str.Carol I, nr.26, Râmnicu-Vâlcea,
judeţul Vâlcea, astfel: -Proba scrisă în
data de 14 ianuarie 2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 20 ianuarie
2020, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Condiţii
de studii și competențe: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă în
domeniul economic sau juridic,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență în
domeniul economic sau juridic; 2.
Condiţii de vechime în muncă: nu este
cazul. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea, din Râmnicu-Vâlcea,
str.Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, începând cu data de 18 decembrie 2019
până pe data de 06 ianuarie 2020, ora
16.00 (inclusiv), data-limită până la care
se pot depune actele pentru dosarul de
concurs. Relaţii suplimentare se pot
obține la secretariatul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, din
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Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl.
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006.
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva debitorului SC PRIMII PAȘI INSTRUCTAJ SRL, prin
Încheierea civilă nr. 67/JS/CC/05.12.2019 pronunţată de Tribunalul
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 2389/115/2019.
Debitorul SC PRIMII PAȘI INSTRUCTAJ SRL are obligaţia ca în termen de
10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura
insolvenţei.
Creditorii debitorului SC PRIMII PAȘI INSTRUCTAJ SRL cu sediul social în
localit. Reșița, Bd. A.I. Cuza, nr. 5/A, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în
Registrul Comerţului J11/310/2011, CUI 28589799 trebuie să procedeze la
înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a
creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de
20.01.2020. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26,
judeţul Vâlcea, persoană de contact:
Dragomir Iuliana, telefon: 0250.739.221,
fax: 0250.739.221. Condițiile de participare și de desfășurare a concursului,
precum și bibliografia vor fi afișate la
sediul Bibliotecii Județene Vâlcea și pe
site-ul instituției: www.bjai.ro
l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în
str.Școlii, nr.79, comuna Ciolpani,
județul Ilfov, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de administrator financiar,
perioadă nedeterminată, post vacant,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la Școala
Gimnazială Nr.1, str.Școlii, nr.79,
comuna Ciolpani, conform calendarului: -Proba scrisă: 14.01.2020, ora
9.00; -Proba practică: 14.01.2020, ora
14.00; -Interviul: 15.01.2020, ora 9.00.
Dosarele se depun în termen de 10 zile
lucrătoare. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie sǎ îndeplineascǎ următoarele condiții: -Studii
superioare în specialitate; -Vechime în
specialitate; -Cunoștinţe de legislație
specifică locului de muncă. Relații
suplimentare se pot obține la sediul
Școlii Gimnaziale Nr.1 Ciolpani sau la
tel./fax: 021.266.81.25, e-mail: scciolpani@gmail.com. Bibliografia și tematica sunt postate la avizierul unității
școlare.
l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în
localitatea Matca, nr.1295, județul
Galați, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante
de îngrijitor, 1 post (perioadă nedeterminată), conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba practică în
data de 16.01.2020, ora 10.00; -Interviul
în data de 16.01.2020, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -studii -școală gimnazială/
liceu; -rezistență la stres; -loialitate;
-disponibilitate la solicitările unității;
-abilități de comunicare; -nu sunt
condiții de vechime. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 06.01.2020, ora
16.00, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1
Matca. Relaţii suplimentare la sediul:

Școala Gimnazială Nr.1 Matca, CUI:
21339094, persoană de contact:
Condrache Elena, telefon:
0236.860.005/0729.843.272, fax:
0372.875.501, e-mail: scoala1matca@
yahoo.com.
l Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc, jud.Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant, conform
HG nr.286/2011, de asistent medical
debutant în cadrul Secției Medicină
Internă a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc. Condiții specifice
necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției contractuale: -studii: diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale sanitare
prin echivalare; -nu se solicită vechime
în muncă. Calendar concurs:
-07.01.2020, ora 12.00 -proba scrisă;
-09.01.2020, ora 12.00 -proba practică.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se
vor depune la Biroul RUNOS și
Contencios al Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc în termen de
5 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului și vor cuprinde următoarele
acte: -cerere de înscriere la concurs;
-copie după certificatul de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, buletin, diplomă
de studii; -autorizație de liberă practică
și asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis) pe anul în curs;
-copia carnetului de muncă sau, după
caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă; -fișă medicală -fișă
de aptitudini medicina muncii; -curriculum vitae; -recomandare de la ultimul
loc de muncă, acolo unde este cazul;
-cazier judiciar; -certificat de integritate
comportamentală, conform Legii
nr.118/2019. Taxă concurs: 100Lei.
Relaţii suplimentare referitoare la
tematică și bibliografie se pot obține de
la sediul unităţii sau la telefon:
0230.312.023, între orele 7.30-16.00,
persoană de contact: Mera Nicoleta.
l Școala Gimnazială Nr.9 Borșa, cu
sediul în localitatea Borșa, str.Decebal,
nr.8, judeţul Maramureș, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcții contractual temporar vacante
de: -1,00 normă -contractual temporar
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vacant (2 ani) -Îngrijitor I, conform HG
nr.286/23.03.2011 -Școala Nr.9 Borșa
-Structura Școala Nr.3 Borșa; -1,00
normă -contractual temporar vacant (2
ani) -Îngrijitor I, conform HG
nr.286/23.03.2011 -Școala Nr.9 Borșa
-Structura Grădinița Nr.9 Borșa; -1,00
normă -contractual temporar vacant (2
ani sau până la întoarcerea titularului
la post) -Îngrijitor I, conform HG nr.
286/23.03.2011 -Școala Nr.9 Borșa; -0,5
normă -contractual temporar vacant (2
ani) -Muncitor fochist -Școala Gimnazială Nr.9 Borșa -Structura Școala Nr.3
Borșa. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 13.01.2020, ora
15.00; -Proba interviu în data de
17.01.2020, ora 15.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-Îngrijitor I: 1.Absolvent învățământ
gimnazial; 2.Vechimea în muncă:
minim un an; -Muncitor (fochist): 1.
Absolvent de liceu; 2. Certificate de
calificare în meseria de fochist; 3.Autorizație ISCIR pentru cazane de apă
caldă și cazane de abur de joasă
presiune (clasa C); 4.Certificate care să
ateste și alte calificări; 5.Vechimea în
muncă: minim un an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare până la
data de 24.12.2019, ora 12.00, la sediul
Școlii Gimnaziale Nr.9 Borșa. Relaţii
suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.9 Borșa, persoană de contact:
Mihali Janeta, telefon: 0746.147.882.
l Școala Gimnazială Nr.9 Borșa, cu
sediul în localitatea Borșa, str.Decebal,
nr.8, judeţul Maramureș, organizează
concurs, conform HG
nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea:
0,25 normă, funcție: Coordonator
Măsuri Educaționale -contractual
vacant pe perioadă determinată: -0,25
normă -contractual vacant (16 luni)
-Coordonator Măsuri Educaționale -în
cadru Proiectului „EDU@1000 Șanse
la un viitor mai bun pentru 1000 de
copii din Borșa și Vișeu de Sus”.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 13.01.2020, ora
15.00; -Proba interviu în data de
17.01.2020, ora 15.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
Coordonator măsuri educaționale:
1.Studii superioare de lungă durată; 2.
Certificat care atestă utilizarea PC; 3.
Certificate care să ateste și alte calificări; 4.Vechime în muncă: 15 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare până la data de 06.01.2020,
ora 12.00, la sediul Școlii Gimnaziale
Nr.9 Borșa. Relaţii suplimentare la
sediul Școlii Gimnaziale Nr.9 Borșa,
persoană de contact: Mihali Janeta,
telefon: 0746.147.882.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în
Ineu, str.Republicii, nr.2, jud.Arad,
organizează în data de 17.01.2020, ora
09.00, concurs, conform HG nr.

286/2011 și HG nr.1027/noiembrie 2014,
pentru următorul post contractual
vacant: -un post de infirmieră în cadrul
Compartimentului de Pediatrie.
Concursul constă în proba scrisă, care
va avea loc în data de 17.01.2020, ora
09.00, și proba practică în data de
17.01.2020, ora 14.00, la sediul Spitalului Orășenesc Ineu. Condiții de participare: 1.Condiții generale: -pentru
participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute la art.3 din HGR 286/2011.
2.Condiții specifice pentru infirmieră:
-diplomă de absolvire 10 clase;
-vechime în muncă nu este necesară.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Orășenesc
Ineu. Relații suplimentare la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu, persoană de
contact: Haragea Adina, telefon:
0254.511.220.
l Unitatea Militară 02517, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Anul 1848,
nr.98, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii
contractuale vacante de Referent de
specialitate gradul I, în cadrul Biroului
Coordonare Execuţie Proiecte NSIP.
Concursul se va desfășura după următorul calendar: Proba scrisă în data de
16.01.2020, ora 09.00, proba practică în
data de 21.01.2020, ora 09.00, Interviul
în data de 23.01.2020, ora 09.00.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.3
din HG nr.286/23.03.2011, precum și
Condiţii specifice necesare în vederea
participării la concurs și a ocupării
funcţiei contractuale astfel: nivelul
studiilor: universitare cu diplomă de
licenţă- INGINER în domeniul fundamental știinţe inginerești, domeniul de
licenţă inginerie civilă și instalaţii,
într-una din specializările: Construcţii
civile, industriale și agricole; Instalaţii
pentru construcţii. Vechime în muncă:
minim 6 ani și 6 luni. Vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 06.01.2020, ora
16.00, la sediul UM 02517 Craiova.
Relaţii suplimentare la sediul UM
02517 Craiova. Persoană de contact:
cpt.Daniel STOICHIN,
tel.0251.522.375, int. 114, mob:
0761.698.075.

CITAŢII
l Se citează Coconu Nicușor, Zalum
(Coconu) Anișoara și Sîrbu Alexandru
Valentin la Judecătoria Roșiorii de
Vede, str. Mărășești, nr. 52, județul
Teleorman, la data de 29.01.2020, în
dosar civil 845/292/2009* având ca
obiect succesiune rejudecare, reclamantă fiind Țiparu Mariana.

l Numitul Condurachi Marius, cu
ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Târgoviște, str. George Cair, nr. 12, bl.
12, ap. 16, jud. Dâmboviţa, este citat la
Judecătoria Botoșani, pe data de
09.01.2020, ora 08:30 cu menţiunea de
a se prezenta personal la interogatoriu,
în calitate de pârât în dosarul nr.
1894/297/2015, în proces cu reclamanta
Scripcariu Melania, cu domiciliul în
mun. Hunedoara, str. B.Ș. Delavrancea,
nr.1, sc. C, et. 4, ap. 59, jud. Hunedoara.
l Se citează Gradassi Lara, la Tribunalul Dolj, în calitate de intimat pârât
în dosarul civil nr.1187/230/2017 al
Tribunalului Dolj, Secția 1 Civilă,
apelant reclamant fiind Cavicchi
Matteo Giovani prin reprezentant legal
Negreanu Maria Mimi, dosar având ca
obiect hotărâre care să țină loc de act
autentic pentru data de 31.01.2020, ora
estimată 09.00, complet C6A.
l Saglam Șahin, domiciliat în Austria,
Wienerstrasse 131, ap. 1, 3100 St.
Polten, este chemat în data de 15 ianuarie 2020, ora 8:30 la Judecătoria
Drăgășani, sala, 2 în calitate de pârât,
în proces cu Kast Ionuț Cătălin, având
ca obiect recunoaștere paternitate,
dosar nr. 2792/223/2018.

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 Informăm investitorii și acționarii
societății că, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
art.125 (2), Raportul pentru Semestrul
I. 2019 al MECON S.A. a fost transmis
către A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest
raport poate fi consultat la cerere la
sediul societății din mun. Brașov, șos.
Cristianului, nr.6, pe website-ul societății www.mecon.ro sau la adresa www.
bvb.ro la simbolul MECP. Informații
suplimentare la telefoane: 0268549.124; 0368-436.181.
l Anunț - 1. Informații generale
privind proprietarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Comuna
Gălăteni prin Primăria comunei Gălăteni, str. Principală, nr. 626, comuna
Gălăteni, județul Teleorman, tel./fax
0247434034, e-mail: primgalateni@
yahoo.com. 2. Informații generale
privind obiectul închirierii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Închirierea pe
o perioadă de 20 de ani a spațiului în
suprafață totală de 68 mp, care aparține domeniului public al comunei
Gălăteni, județul Teleorman, identificat

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
conform planului de amplasament și
delimitare Sc 1:500 și conform planului
de încadrare în zonă, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei
Gălăteni nr. 22/12.12.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: Documentația de atribuire este
reprezentată de caietul de sarcini al
închirierii, instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de
închiriere și formulare tipizate. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: Un exemplar al documentației de atribuire poate fi achiziționat
prin cumpărare de la sediul proprietarului. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
proprietarului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: casieria Primăriei comunei
Gălăteni. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2019: Costul unui
exemplar al documentației de atribuire
este de 10 lei și se va achita la casieria
Primăriei comunei Gălăteni. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
10.01.2020, ora 12.00. 4. Informații
privind ofertele: Ofertele sigilate vor fi
depuse la registratura Primăriei
comunei Gălăteni. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 14.01.2020, ora
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei
Gălăteni, str. Principală, nr. 626,
comuna Gălăteni, județul Teleorman,
cod poștal 147150. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: Un exemplar original. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor
17.01.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Gălăteni. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței. Tribnalul Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Ion Creangă
nr 53, județul Teleorman, telefon
0247/406016, fax 0247/317322, e-mail:
tribunaltr@just.ro. Termenele de depunere a contestațiilor sunt stabilite de
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările și
completările ulterioare. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării 12.12.2019.
l Unitatea administrativ-teritorială
Ștefan cel Mare, din județul Neamț,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 73, 78, 87 începând
cu data de 23.12.2019, pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, la sediul
Primăriei comunei Ștefan cel Mare,
județul Neamț, conform art.14, alin.(1)

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei Ștefan cel Mare, și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.

SOMAŢII
l Având in vedere că prin acţiunea
civilă ce face obiectul dosarului nr
14679/55/2019 al Judecătoriei Arad,
Petenţii Bot Achim, Bot Adrian
Simion, Bot Amalia, Farcasa Terezia
solicită dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de prorietate asupra imobilului situat in Arad, str Brandușei, nr
50, compus din casa cu anexă și teren,
inscris in CF nr 342163 Arad, nr top
71.72/b in suprafata de 424 mp și casa
(proprietari tabulari Finster Frencz,
Finster Ianos, FInster Iozsef, Ciuta
Elisabeta, Schmidt Iosif) și CF nr
342164 Arad, nr top 73.74, in suprafaţă
de 496 mp și casa (proprietari tabulari
Finster Frencz, Finster Ianos, FInster
Iozsef, Cinta Elisabeta, Schmidt Iosif).
Invităm pe cei interesaţi să facă
opoziţie faţă de această acţiune, in
termen de o lună de la afișarea
prezentei somaţii, in caz contrar
urmând a se trece la judecarea cauzei.
Termen de judecată fixat in cauză: 4
februarie 2020, ora 08.30.

ADUNĂRI GENERALE
l Integral Proiect S.A., cu sediul in
Bucuresti, B-dul. Basarabia nr. 256,
Sector 3, inmatriculata in Registrului
Comertului sub nr. J40/1703/1991, Cod
Unic de Inregistrare RO330718, reprezentata de Florea Marin – in calitate de
Administrator Unic, denumita in continuare „Societatea”, in temeiul dispozitiilor art.117 alin. (1) din Legea nr.
31/1990 republicata si modificata
CONVOACA: Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor Societatii (in
continuare „AGOA”) pentru data de
22.01.2020, ora 18:30 si Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii (in continuare „AGEA”)
pentru data de 22.01.2020, ora 19:00,
ambele adunari urmand a avea loc la
sediul social al Societatii, situat in
Bucuresti, B-dul. Basarabia nr.256,
Sector 3, Romania. Atat la AGOA, cat
si la AGEA, sunt convocati toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06.01.2020
(data de referinta). AGOA va avea
urmatoarea ordine de zi: 1.Reinnoirea
mandatului administratorului unic al
Societatii pentru un nou mandat de 4
(patru) ani; 2.Stabilirea remuneratiei
administratorului unic al Societatii;
3.Mandatarea unei persoane fizice,
pentru efectuarea tuturor formalitatilor
cerute de lege pentru inregistrarea si
aplicarea hotararii adoptate de
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Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. AGEA va avea urmatoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea planului de
restructurare intocmit de Societate in
conformitate cu dispozitiile art. 2 (1)
lit. b) raportat la art. 4 din OG 6/2019
privind instituirea unor facilitati
fiscale; 2.Mandatarea unei persoane
fizice, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararii adoptate
de Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor. In cazul in care la data
mentionata nu se intruneste cvorumul
de prezenta necesar tinerii sedintei se
convoaca, in temeiul dispozitiilor art.
118 alin. (1) din Legea 31/1990 republicata si modificata, cea de-a doua
AGOA, respectiv AGEA, la aceeasi
adresa, pentru data de 23.01.2020 ora
18:30, respectiv 19:00 cu aceeasi ordine
de zi. Integral Proiect S.A. prin administrator Florea Marin.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi
S3 SRL intenționează să încheie un
contract de achiziție publică de furnizare ceramică Clădire C1 pentru realizarea contractului având ca obiect
„Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”. „Documentația de atribuire”
se poate solicita la adresa de e-mail:
achizitii@as3-strazi.ro sau la sediul
societății din strada Calea Vitan,
nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București. Data-limită de depunere a ofertelor este 17.12.2019, ora 10.00.
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL,
în faliment, cu sediul în comuna
Filipeștii de Târg, județul Prahova,
vinde spațiu compus din: hală în
suprafață de 920mp, rețea interioară de forță, fosă septică vidanjabilă de 75mc, platformă betonată
de 831mp, puț forat la 76m adâncime, împrejmuire, mijloace fixe
tehnologice (panouri termoizolante,
agregate frigorifice, vaporizatoare,
compresoare frigorifice, condensator, tablouri electrice, evaporator
18.800w, panou sterilizator), modul
PVC, anexa centrală și teren în
suprafață de 3.420mp la prețul de
280.000Euro, TVA inclus. Ședințele
de licitații se vor ține la ora 12.00 în
datele de 16, 18, 20 și 23 decembrie
2019. Relații la telefon:
0722.239.790.
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL,
în faliment, vinde la licitație utilajele tehnologice folosite în procesul
de producție-prelucrare carne,
precum și obiecte de inventar.
Bunurile se vând individual. Ședințele de licitații se vor ține la ora
12.00 în datele de 16, 18, 20 și 23
decembrie 2019. Relații la telefon:
0722.239.790.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL,
prin lichidator judiciar Just Insolv
SPRL, anunta vanzarea la licitatie
publica a urmatoarelor bunuri mobile
aflate in patrimoniul debitoarei: calculator Pentium - 85 lei, expresor - 175 lei,
lada frigorifica Zanussi - 190 lei,
masina spalat Whirlpool - 85 lei, vitrina
profesionala - 300 lei, masina spalat si
uscat rufe - 85 lei, aspirator I.nte - 30
lei, casa marcat Datecs, 4 buc la pretul
de 55 lei/buc, combina frigorifica Bosch
310 L - 90 lei, dulap - 30 lei, fier calcat si
masa Whirlpool - 30 lei, frigider - 9 buc,
la pretul de 105 lei buc, masina spalat
Gorenje - 95 lei, mese mici – 24 buc, 10
lei/buc, mese mari - 11 buc, la pretul de
90 lei/buc, minibar Samsung - 22 buc, la
pretul de 70 lei/buc, scaune - 4 buc. la
pretul de 45 lei buc., televizoare - 25
buc, la pretul de 50 lei/buc, uscator par
Valera - 42,5 lei, uscator rufe - 135 lei,
uscator rufe Whirlpool-135 lei, cafetiera Philips - 22,5 lei, televizor Funai 140 lei, Sony mp3 - 85 lei, uscator maini
Ino Elise - 180 lei, uscator maini Valera
- 60 lei, vitrina vin Klisman - 675 lei. La
preturile de mai sus se adauga TVA.
Licitatiile publice au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din
29.05.2018. Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Sedintele de licitatie vor avea loc pe data de: 8.01.2020,
9.01.2020, 14.01.2020, 15.01.2020,
16.01.2020, 21.01.2020, 22.01.2020,
23.01.2020, 28.01.2020, 29.01.2020,
orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii
suplimentare la telefon 0344104525.
l SC Real Bucov SA, societate în faliment, cu sediul în com. Bucov, sat
Pleașa, str. Industriei, nr. 1, jud.
Prahova, prin lichidator judiciar Just
Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,
anunta vanzarea la licitatie publica a
imobilului compus din: Cladire Pavilion
Birouri-Unitate Individuala nr. 2 parter
+ 2 etaje ,Sud = 1037,98 mp ,Scd =
1.215 mp si cota parte teren aferent de
553 mp, situat in com. Bucov, sat
Pleasa, str. Industriei nr.1. Pretul de
pornire al licitatiei este de 1.065.977 lei
si nu este purtator de TVA, deoarece
valoarea constructiei este mai mare
decat valoarea terenului. Totodata, se
valorifica prin licitatie urmatoarele
bunuri mobile: 13 birouri pt calculator
la pret de 50 lei per buc.+ TVA, 1 birou
mare la pret de 100 lei + TVA, 4 scaune
la pret de 15 lei per buc. + TVA, 12 fise
metalice la pret de 100 lei per buc. +
TVA, 1 comoda cu 2 usi la pret de 100
lei +TVA, 6 dulapuri cu 2 usi la pret de
100 lei per buc.+ TVA, un dulap colt cu
5 usi la pret de 200 lei + TVA, 1 polita
cu 4 rafturi la pret de 50 lei + TVA si
imobile care se mai gasesc in patrimoniul debitoarei, inclusiv garsonierele
libere din caminul de nefamilisti din

Com. Bucov, sat Pleasa. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 16.12.2019, a
regulamentului de participare la licitatie. Garantia de participare la licitatie
pentru aceste bunuri este 10% din
valoarea bunurilor licitate. Caietul de
sarcini pentru imobilul situat in loc.
Pleasa este in cuantum de 2.000 lei plus
TVA. Taxa de participare la licitatie
pentru gasonierele libere din caminul
de nefamilisti este in cuantum de 300
lei fara TVA pentru fiecare garsoniera.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 19.12.2019, 20.12.2019,
07.01.2020, 08.01.2020, 09.01.2020,
14.01.2020, 15.01.2020, 16.01.2020,
20.01.2020 si 21.01.2020, orele 11:00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare
la sediul lichidatorului judiciar cat si la
telefon 0344104525.
l Primăria Izvoru Birzii,organizează
licitație în vederea concesionarii terenului intravilan in suprafata de 220mp,
nr. cadastral 51981 T2 P69, Sat Balotesti, Comuna Izvoru Birzii, jud. Mehedinți, aparținînd domeniului privat al
comunei. Documentația se ridică de la
sediul Primăriei Izvoru Birzii, Str. Principala biroul Registratura, printr-o
cerere scrisă. Costul documentației de
atribuire- 100 lei. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 07.01.2020 ora
12.00. Data limită de depunere a ofertelor: 08.01.2020, ora 12.00. Ofertele se
depun in 2 exemplare la sediul Primăriei comunei Izvoru Birzii, Judeţul
Mehedinți, Registratură. Data și locul
la care se va desfășura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: Sediul Primariei Izvoru Birzii, strada Principală,
Judeţul Mehedinți in 09.01.2020 ora
10.00. Relații suplimentare la telefon
0252.707.443.
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 Zănești, str.Națională, nr.562, comuna Zănești, județul
Neamț, telefon/fax: 0233.383.470,
e-mail: primariazanesti@yahoo.com,
cod fiscal: 2612952. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie vândut: teren intravilan în suprafață
de 407mp, situat în strada Bistriței,
zona pod Caracău, având număr
cadastral 52734, aparținând domeniului privat al Comunei Zănești,
conform HCL 80/29.11.2019 și 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
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de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Registratură sau se poate
consulta pe site-ul: www primariazanesti.ro, secțiunea -Licitații. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația
de atribuire: de la Serviciul Registratură din cadrul Primăriei Comunei
Zănești, str. Națională, nr.562, județul
Neamț. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ: 100Lei/exemplar, ce se achită la
casierie. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.12.2019, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
07.01.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Zănești, str.Națională, nr.562,
județul Neamț -serviciul Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
07.01.2020, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Zănești, str.Națională,
nr.562, județul Neamț, Sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail aIe
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Neamț, Bulevardul Decebal, nr.5,
Piatra Neamț, telefon: 0233.212.294,
fax: 0233.235.655, adresa e-mail:
tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
16.12.2019.
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: Primăria Comunei
Zănești, str. Națională, nr. 562, Comuna
Zănești, județul Neamț, telefon/fax:
0233.383.470, e-mail: primariazanesti@
yahoo.com, cod fiscal: 2612952. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren intravilan în
suprafață de 980mp, situat: Comuna
Zănești, str.Națională, având număr
cadastral 52702, aparținând domeniului privat al Comunei Zănești,
conform HCL 81/29.11.2019 și 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 atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Registratură sau se poate
consulta pe site-ul: www.primariaza-
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nesti.ro, secțiunea -Licitații. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: de la Serviciul Registratură din
cadrul Primăriei Comunei Zănești, str.
Națională, nr.562, județul Neamț.
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 100Lei/exemplar, ce se achită la
casierie. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.12.2019, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
07.01.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Zănești, str. Națională, nr.562,
județul Neamț -serviciul Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.01.2020, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Zănești, str. Națională, nr.562, județul Neamț, Sala de
ședințe. 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: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Neamț, Bulevardul Decebal, nr.5,
Piatra Neamț, județul Neamț, telefon:
0233.212.294, fax: 0233.235.655, e-mail:
tr-neamt-scivil@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.12.2019.
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: Municipiul Dej,
str.1 Mai, nr.2, judeţul Cluj, telefon:
0264.211.790, fax: 0264.212.388, e-mail:
primaria@dej.ro, cod fiscal: 4349179. 2.
Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren destinat construirii unui spaţiu comercial și parcări
auto, în suprafaţă de 8.339 mp, situat în
Municipiul Dej, str.Crângului, nr.23,
județul Cluj, bun proprietate publică,
conform HCL 134/15.11.2019 și temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare de
la camera nr. 38, str.1 Mai, nr.2, Municipiul Dej, judeţul Cluj. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism și
Amenajarea Teritoriului, Primăria
Municipiului Dej, str.1 Mai, nr.2, județul
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Cluj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de
atribuire de 100Lei în contul concedentului: RO17TREZ 21721360250
XXXXX, deschis la Trezoreria Dej, cod
fiscal al concedentului: 4349179.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.01.2020, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 09.01.2020, ora
11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi înregistrată la
Registratura Primăriei Municipiului
Dej, Strada 1 Mai, nr.2, județul Cluj.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare originale. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.01.2020, ora 13.00, la
sediul Primăriei Municipiului Dej,
Strada 1 Mai, nr.2, județul Cluj. 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 Contencios Administrativ a Tribunalului Cluj, Calea
Dorobanților, nr.2-4, județul Cluj,
telefon: 0264.596.111, fax: 0264.595.844,
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
16.12.2019.
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 Şinca, Comuna Şinca, sat Şinca
Veche, str.Principală, nr.314, județul
Braşov, telefon: 0268.245.301, fax:
0268.245.555, e-mail: primaria_sinca@
yahoo.com, cod fiscal: 4384583. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: construcţie în
suprafaţă de 25,5mp, situată în satul
Şinca Veche, nr.112, din Comuna Şinca,
ce aparţine domeniului public al
Comunei Şinca, identificat prin CF
nr.100542, nr.top.100542 Şinca, conform
HCL 76/31.10.2019 şi temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției,
Compartiment Taxe şi Impozite.
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:
de la Compartiment Taxe şi Impozite
din cadrul Primăriei Comunei Şinca, str.
Principală, nr.314, sat Şinca Veche,
județul Braşov. 3.3.Costul şi condițiile de

plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ: 10Lei/exemplar, se va achita
cash la casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
06.01.2020, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 10.01.2020, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Compartiment Taxe şi Impozite
din cadrul Primăriei Comunei Şinca, sat
Şinca Veche, str.Principală, nr.314,
județul Braşov. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un singur exemplar. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor:
16.01.2020, ora 10.00, Primăria Comunei
Şinca, sat Şinca Veche, str.Principală,
nr.314, județul Braşov. 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 Tribunalul
Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr.45,
Municipiul Braşov, județul Braşov,
telefon: 0268.413.056, 0268.419.615, fax:
0268.418.054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 16.12.2019.
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 Vărăşti, strada Şoseaua Principală,
nr.73, Comuna Vărăşti, județul Giurgiu,
telefon: 0246.237.121, fax: 0246.237.205,
e-mail: primariavarasti@yahoo.com, cod
fiscal: 5026710. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață utilă de 54mp,
situat la parter în clădire P+1, ce aparține domeniului public al Comunei
Vărăşti, județul Giurgiu, conform HCL
48/28.11.2019 şi temeiului legal: OUG
57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Compartimentul
Secretariat. 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: de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Vărăşti, strada Şoseaua Principală, nr.75,
județul Giurgiu. 3.3.Costul şi condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul
administrativ: 20 Lei /exemplar, se achită
cash la casieria Primăriei Comunei
Vărăşti. 3.4.Data-limită pentru solici-

tarea clarificărilor: 03.01.2020, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
15.01.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Vărăşti, Compartimentul
Secretariat, strada Şoseaua Principală,
nr.75, județul Giurgiu. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun două exemplare, în câte
două plicuri sigilate: unul exterior şi
unul interior. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedința publică de deschidere
a ofertelor: 15.01.2020, ora 13.00,
Primăria Comunei Vărăşti, strada
Şoseaua Principală, nr.75, județul
Giurgiu. 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 Giurgiu,
Strada Episcopiei, nr.13, județul
Giurgiu, telefon: 0246.217.492, fax:
0374.093.347, e-mail: registratură-tr@
just.ro 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 16.12.2019.
l DM Management &Capital Invest
SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti,
str.Dante Alighieri, Sectorul 1, nr.2-4,
et.1, ap.6, cod poştal 012018, telefon:
0745.172.062, e-mail: proiectDM@gmail.
com, achiziționează prin procedură
competitivă conform Ordinului
1284/2016 două miniîncărcătoare, astfel:
1 bucată -miniîncărcător pe şenile,
respectiv 1 bucată miniîncărcător pe roți,
pentru proiectul „Dezvoltarea activității
de pregătire a terenului în cadrul companiei DM Management &Capital Invest
SRL, la punctul de lucru din oraşul
Tulcea”, cod SMIS 119535. Ofertele pot
fi trimise până la data de 24.12.2019, ora
14.00, la adresa: str.Dante Alighieri,
Sectorul 1, nr.2-4, et.1, ap.6, cod poştal
012018. Detalii suplimentare privind
caietul de sarcini pot fi solicitate prin
e-mail la: proiectDM@gmail.com
l Continental 2000 SPRL vinde prin
licitație publică în data de 18 decembrie
2019, ora 10.00, bunurile următoarelor
societăți comerciale aflate în faliment:
TRANS KURIER SRL- 1.Teren de
construcție intravilan situat în localitatea Arcuş, jud.Covasna- zona
„folyam” -în suprafață de 5800mp. Preț:
262.000 Lei; 2.Teren de construcție intravilan situat în localitatea Arcuş, jud.
Covasna- zona „folyam” -în suprafață
de 7600mp. PUZ -Depozite Vamale
Arcuş. Terenurile sunt situate lângp
depozitele vamale Arcuş, la o distanță de
cca.250m de DN12, ce leagă Sf.
Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preț:
362.000Lei. SMOG 4X4 SRL -1. Land
Rover Range Rover, an fabricație 2008,
Diesel, 200kw, culoare albastru, funcțională, caroserie cu pete de corodare,
406.108km, 20.480Lei; 2.Dacia Logan,
an fabricație 2008, Diesel, 1461 cmc,
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50kw, funcțională, caroserie cu pete de
corodare, 299.000km, 4.905Lei; 3.Stoc de
marfă -accesorii auto- 21.125Lei. Mago
Transport SRL- 1.Teren intravilan situat
în com.Vâlcele, jud.Covasna, în suprafață de 65.121mp. Preț: 1.79EUR/mp,
116.567Euro; 2.Fermă situată în loc.
Araci, str.După Garduri, nr. 351, județul
Covasna, înscrisă în CF nr.23368, nr.
cad.23368-C1 a loc.Vâlcele, compusă din
teren intravilan în suprafață de 4824mp,
atelier depozit combustibil WC -235mp,
şopron metalic -540 mp, adăpost
animale -873 mp şi sală de muls -282mp.
Preț total: 207.385Lei. Universal
Tehnoproiect SRL- Teren intravilan în
suprafață de 6000mp, situat în loc.
Codlea, județul Braşov, în apropiere de
Mecanica Codlea. Terenul are acces
auto, iar apă, canalizare, electricitate,
gaze se află în apropiere- 57.400 Lei.
Thomas Mobil Impex SRL- 1.Cherestea
de stejar 20mc- 22.800Lei. 2.Dispozitiv
de aplicat adeziv- 215Lei. Maşină de
şlefuit Heesemann- 6475Lei. Fierăstrău
pendular- 431Lei. Enimed Prim SRLElectrocardiograf cu 12 canale BTL 08
LT EKG- 4300Lei. Tip Trans SRLTeren intravilan în suprafață de
7357mp, situată în loc.Zagon- 29.590
Lei. Licitația se va relua săptămânal, în
ziua de miercuri, la ora 10.00. Productie
Frumoasa SRL- Autotractor Roman
forestier an fabricatie 1980, nefuncțional- 5.225 Lei; Semiremorcă transport
forestier- 2.177Lei; Gater Banzic1.524Lei; Fierăstrău panglică- 3.483Lei.
Continental 2000 SPRL oferă spre
vânzare prin negociere directă bunurile
următoarelor societăți comerciale aflate
în faliment: BISH IMP SRL- casă în loc.
Hătuica, com.Catalina, nr. 125, județul
Covasna, compus din bucătărie de vară
şi grădină, în suprafață totală de 622mp;
Utilități: energie electrică, rețea telefonie, acces auto-drum asfaltat. Magor
Servicii SRL- Linie de polimerizare/
fabricație aracet, an fabricație 1999,
nefuncțională, 17.800 Lei. La prețurile
de pornire se adaugă TVA. Vânzările vor
avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr.
12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea la licitație este obligatorie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția de
participare la licitație/negociere directă
este de 10% din prețul de pornire. Informații prin e-mail: contact@continental2000.ro sau la telefoanele:
0267.311.644, 0728.137.515 şi pe pagina
de internet: www.continental2000.ro
l Camera Notarilor Publici București
(CNPB), cu sediul în București, strada
H.M. Berthelot nr.42A, sector 1, organizează o selecție de oferte având ca obiect
închirierea unui spațiu cu destinația
depozit de arhivă. Depozitul de arhivă se
închiriază unei singure entități. Depozitul de arhivă are o suprafață totală
construită de 500mp, este dotat cu
rafturi speciale de arhivă în care pot fi
depozitate 20.600 cutii speciale de arhivă
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cu dimensiunea: 40cm- lungime; 27cmlățime; 30cm- înălțime. Depozitul este
situat în clădirea de arhivă din str.
Drumul între Tarlale, comuna Cernica,
județul Ilfov, proprietatea Camerei
Notarilor Publici București. Prețul de
pornire este de 10.000Euro +TVA chirie
lunară pentru întregul spațiu (capacitate 20.600 cutii speciale de arhivă).
Depozitul este dotat cu rafturi speciale
de arhivă și este prezentat detaliat în
Caietul de sarcini. Caietul de sarcini
poate fi obținut gratis, de la Secretariatul CNPB (parter), în perioada
18.12.2019-09.01.2020, ora 16.00.
Garanția se exprimă în lei și se constituie prin scrisoare de garanție bancară,
care se prezintă în original. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este
09.01.2020, ora 16.00. Data limită de
depunere a ofertelor însoțite de documentele de calificare (documentele obligatorii necesare participării la
procedură) este 13.01.2020, ora 16.00.
Acestea se depun la Secretariatul CNPB
(parter). Fiecare participant poate
depune o singură cerere, însoțită de
documentele necesare și obligatorii
participării la procedură. Data limită
pentru desemnarea ofertei câștigătoare
și anunțarea rezultatului procedurii este
03.02.2020. Relații și informații suplimentare se pot obține la sediul CNPB
sau, telefonic, la numerele:
021.311.72.81, 021.311.72.90- interior
132.

PIERDERI
l Agenţia Națională de Îmbunătăţiri
Funciare -Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Vaslui declară pierdut
tipizat -Proces-Verbal de constatare a
contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor
funciare, seria ANIF, nr.000001-000010.
Îl declară nul.
l Pierdut Certificat de Înregistrare
B3813873/07.02.2019 si Certificat
Constatator 14068/30.01.2019, aparținând Big Tano SRL. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de Membru al
Colegiului Medicilor Dentişti din
România, pe numele Sudrigian Karina,
cu seria AFF, nr.46, eliberat la data de
03.03.2007. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de Membru al
Colegiului Medicilor Dentişti din
România pe numele Sudrigian Karina ,
seria AFF, nr. 46, eliberat la data de
03.03.2007. Îl declar nul.

DECESE
l Colegii de generație de la Liceul
Anastasescu din Roşiorii-de-Vede,
promoția 1955, deplâng plecarea în
lumea veşniciei a lui TEODOR (DORU)
MIREA, general în rezervă. Sincere
condoleanțe familiei îndurerate!

