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OFERTE SERVICIU
l SC Dutch Trading International 
SRL, având CUI: RO24304422, cu 
sediul în Mizil, str.Abatorului, nr.1, 
jud. Prahova, angajează: îngrijitori 
animale, cod: COR921201- 2 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
zootehniei. Selecția are loc în data de: 
20.03.2020, ora 11.00, la sediul socie-
tății.

l SC Agrodan Ferme SRL, având 
CUI: RO21625150, cu sediul în locali-
tatea Vladimirescu, str. Șirnei, nr.1, 
jud. Arad, angajează: îngrijitor 
animale, cod: COR921201- 3 posturi, 
tractorist, cod: COR834101- 1 post, 
șofer de autoturisme și camionete, 
cod: COR832201- 1 post Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
zootehniei, respectiv permis de 
conducere. Selecția are loc în data de: 
20.03.2020, ora 11.00, la sediul socie-
tății. 

l SC La Fabrica Construkton Deve-
lopment SRL, având CUI: 30901751, 
cu sediul în București, strada Octav 
Cocarascu, nr.102, sector 1, anga-
jează: schelar, cod: COR721432- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcţiilor. Selecția are 
loc în data de: 20.03.2020, ora 08.00, 
la sediul societății. 

l SC Doxar Grup SRL, având CUI: 
4240308, cu sediul în Gura Humo-
rului, B-dul Bucovina 131, angajeaza: 
desenator tehnic, cod: COR311801- 1 
post ,  strungar în lemn, cod: 
COR752301- 4 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 20.03.2020, 
ora 11.00, la sediul societății.

l Primăria Comunei Găgești, 
Județul Vaslui, cu sediul în Găgești, 
judeţul Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante, Asistent medical 
comunitar din cadrul Compartimen-
tului Asistență Medicală Comunitară: 
1  p o s t  v a c a n t ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06 aprilie 2020, ora 10.00; 
-Proba interviu: data și ora susținerii 
interviului se afișează odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii de specialitate: diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau studii postliceale prin echi-
valare conform H.G.nr.797/1997 
privind echivalarea studiilor absol-
venților liceelor sanitare, promoțiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studi-
ilor postliceale sanitare; -Certificat de 
membru O.A.M.G.M.A.M.R. și aviz 
pentru exercitarea profesiei, valabil; 
-Asigurare pentru malpraxis, vizată 

la zi; -Vechime minimum 1 an ca 
asistent medical în specialitatea medi-
cină generală sau pediatrie. Candi-
daţii  vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Primăriei comunei 
Găgești, județul Vaslui. Relaţii supli-
mentare se pot obtine la sediul Primă-
riei comunei Găgești, județul Vaslui, 
persoană de contact: Tăbăcaru 
Gabriela, telefon 0235.429.788, fax 
0235.429.788, E-mail: primariaga-
gesti@yahoo.com

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Măieruș, cu sediul în comuna 
Măieruș, strada Nicolae Bălcescu, 
numărul 2, judeţul Brașov, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar vacante de: 
•Muncitor necalificat în silvicultură: 1 
post, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.04.2020, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
03.04.2020, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-vechime: nu este obligatoriu; -studii 
generale. 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 Regiei Publice Locale a Pădu-
rilor Măieruș. Relaţii suplimentare la 
sediul: Regiei Publice Locale a Pădu-
rilor Măieruș, persoană de contact: 
Petreanu Silvia, telefon 0740.965.767, 
e-mail: contact@rplpmaierus.ro

l Spitalul Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon” Focșani, cu sediul în 
Focșani, str.Cuza-Vodă nr.50-52, 
Județul Vrancea, organizează, în 
conditiile H.G. nr. 286/2011 cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant pe peri-
oadă determinată (1 an și 10 luni) de 
registrator medical la Secția ATI. 
Condiții specifice: -diplomă de baca-
laureat, 6 luni vechime în activitate, 
cunoștințe temeinice de calculator. 
Concursul constă în: -3 probe succe-
sive: selecție dosare de înscriere, 
proba scrisă și proba interviu. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.04.2020, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 
08.04.2020, ora 9.00. Candidații vor 
depune dosarele de participare în 
perioada 19.03.2020-26.03.2020, ora 
16.00 inclusiv, la sediul Spitalului 
Județean de Urgență „Sf.Pante-
limon” Focșani, județul Vrancea. 
Relații suplimentare la sediul spita-
lului, Serviciul RUONS, telefon 
0237.625.000, fax 0237.625.191, www.
spitalvn.ro

l În conformitate cu prevederile 
Legii -Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice și a H.G.nr.286 

din 23 martie 2011 cu modificările și 
completările ulterioare Spitalul de 
Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” 
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Dr.D.Bag-
dasar, nr. 12, județul Sibiu, organi-
zează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiei contractual 
temporar vacante de asistent medical 
șef -1 post în cadrul Secției Clinice 
Psihiatrie II. Condiţiile specifice de 
participare: -diplomă de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă, 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform H.G.nr.797/1997 
sau diplomă de licență, după caz; 
-deține gradul de principal ca asistent 
medical generalist; -deține certificat 
de membru OAMGMAMR -speciali-
tatea medicină generală, avizat și 
valabil la data concursului. Certifi-
catul va fi însoţit de avizul anual 
(pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical genera-
list) sau de adeverinţa pentru partici-
pare la concurs, eliberată de 
OAMGMAMR (în cazul persoanelor 
care nu exercită profesia de asistent 
medical generalist); -minim 5 de 
vechime ca asistent medical. 
Concursul /examenul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
03.04.2020, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de 08.04.2020, ora 11.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului de Psihiatrie „Dr.Gheorghe 
Preda” Sibiu, situat în Sibiu, str.
Dr.D.Bagdasar, nr. 12, județul Sibiu. 
Anunţul, bibliografia și calendarul de 
concurs/examen se afișează la sediul 
Spitalului de Psihiatrie „Dr.Gheorghe 
Preda” Sibiu și se publică pe site-ul 
spitalului www.medicina-psihiatrie.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon 0269.214.335 
interior 164 -Biroul Resurse Umane 
-persoană de contact ec.Maria 
Oancea.

l În conformitate cu prevederile 
Legii-Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice și a H.G.nr.286 
din 23 martie 2011 cu modificările și 
completările ulterioare Spitalul de 
Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” 
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Dr.D.Bag-
dasar, nr. 12, județul Sibiu, organi-
zează concurs/examen pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante: -infirmier -5 
posturi cu normă întregă. Condiţiile 
specifice de participare la concurs: 
-absolvent(ă) de școală generală; 
-absolvent(ă) a unui curs de infirmi-
er(ă) sau să facă dovada că urmează 
un astfel de curs printr-o adeverință 
eliberată în acest sens; -vechime în 
muncă -minim 6 luni. Concursul/
examenul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.04.2020, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 
15.04.2020, ora 11.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 

concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Spitalului de Psihia-
trie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, 
situat în Sibiu, str.Dr.D.Bagdasar, 
nr.12, județul Sibiu. Anunţul, biblio-
grafiile și calendarele de concurs /
examen se afișează la sediul Spitalului 
de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” 
Sibiu și se publică pe site-ul spitalului 
www.medicina-psihiatrie.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul 
de telefon 0269.214.335 interior 164: 
-Biroul Resurse Umane -persoană de 
contact ec.Maria Oancea.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Săcălaz, Județul Timiș, cu sediul în 
sat Săcălaz, comuna Săcălaz, jud.
Timiș, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei contractuale 
de conducere vacantă de Șef Serviciu 
Public de Gospodărire Comunală, 
structură cu personalitate juridică în 
subordinea Consiliului Local al 
comunei Săcălaz, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de: 15.04.2020, ora: 10.00; -inter-
viul în data de: 21.04.2020, ora: 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de 
licență, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul științe juridice; 
-cunoștințe operare calculator -nivel 
mediu; -vechime în specialitatea 
studiilor -minimum 3 ani. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Unității Adminis-
trativ Teritoriale comuna Săcălaz, 
ultima zi de înscriere -02.04.2020. 
Bibliografia pentru concurs se află pe 
site-ul instituției. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Săcălaz, judeţul 
Timiș -Compartimentul Resurse 
Umane, telefon 0256.367.101.

l Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, București, anunţă: Concur-
suri de recrutare organizate în data 
de 21.04.2020, ora 10.00, proba scrisă 
și proba interviului în data de 
24.04.2020, ora 10.00, pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale de execuţie vacante și 
temporar vacante: Pentru postul de 
inspector de specialitate, gradul 
profesional II, la Biroul Achiziţii 
Publice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă; -studii de 
masterat; -cursuri în domeniul achizi-
ţiilor publice; -vechimea în speciali-
tate necesară: minim 6 luni. Pentru 
postul de inspector de specialitate, 
gradul profesional II, la Serviciul 

Spații Verzi: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă; 
-vechimea în specialitate necesară: 
minim 6 luni. Pentru postul de 
inspector de specialitate, gradul 
profesional II, la Biroul Parcări 
Publice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă; -studii de 
masterat; -vechimea în specialitate 
necesară: minim 6 luni. Pentru postul 
de inspector de specialitate, gradul 
profesional IA, la Serviciul Spații 
Verzi: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă; -studii de 
masterat; -vechimea în specialitate 
necesară: minim 6 ani și 6 luni. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
instituţiei, din Bd.Poligrafiei, nr.4, 
sector 1 în perioada 30.03.2020-
10.04.2020 sau pe adresa de e-mail: 
secretariat@adp-sector1.ro. Condiţiile 
de participare și bibliografia se 
afișează la sediul instituţiei și pe 
pagina de internet a instituţiei http//
adp-sector1.ro. Relaţii suplimentare 
la secretarul comisiei de concurs, 
telefon 021.319.32.58 int.109.

CITAŢII
l Citație. Numita Neagu Magdalena, 
cu domiciliul în Mun.Buzău, Str.
Unirii, bl.3B, et.5, ap.22, județul 
Buzău. Vă înștiinţăm că sunteţi invi-
tată să vă prezentaţi la sediul biroului 
individual notarial Gavrila Liliana 
Aura din Pătârlagele, strada Nicolae 
Bălcescu, la data de 07.04.2020, ora 
11.00, în calitate de fiică, pentru a 
participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defunctei Mirică 
Alexandrina, decedată la data de 
22.04.2018, cu ultimul domiciliu în 
oraș Pătârlagele, județul Buzău.

l Domnul Dobre Nicolae, cu ultimul 
domiciliu în comuna Micov, sat 
Milcov Deal, județul Olt este chemat 
la instanță în ziua de 09.04.2020, la 
Judecătoria Slatina, ora 09.00, Sala 2, 
Complet CC3, în calitate de pârât în 
dosarul nr.7463/311/2019, în proces cu 
Mihai Gheorghița, în calitate de 
reclamantă în dosarul mai sus menți-
onat, ce are ca obiect actiunea de 
”Acțiune în constatare”.

l Domnul Dobre Eugen, cu ultimul 
domiciliu în comuna Micov, sat 
Milcov Deal, județul Olt este chemat 
la instanță în ziua de 09.04.2020, la 
Judecătoria Slatina, ora 09.00, Sala 2, 
Complet CC3, in calitate de pârât în 
dosarul nr.7463/311/2019, în proces cu 
Mihai Gheorghița, în calitate de 
reclamant în dosarul mai sus menți-
onat, ce are ca obiect actiunea de 
”Acțiune în constatare”.

DIVERSE
l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 



II ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Joi, 19 martie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Silper 
Construct SRL desemnat prin hota-
rarea nr.128 din data de 11.03.2020,  
pronuntata de Tribunalul Prahova 
Sectia a II-a Civila, de Contencios 
Administrativ si Fiscal, in dosar nr. 
4398/105/2019, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplifi-
cata prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Silper Construct SRL cu 
sediul in Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Str. 
1 MAI, Nr. 136, Judet Prahova, CUI 
22871188, nr. de ordine in registrul 
comertului J29/3172/2007. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Silper Construct SRL vor 
formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului 
Prahova Sectia a II-a Civila, de 
Contencios Admministrativ si Fiscal, 
c u  r e f e r i r e  l a  d o s a r u l  n r. 
4398/105/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 10.04.2020;nb) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
30.04.2020; c) termenul pentru depu-
nerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea 
in BPI a tabelului suplimentar; d) 
termen pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv consolidat 
20.05.2020.

l Constantin Halip, titular al proiec-
tului “Modernizare şi renovare hotel 
existent S+P+3E+M afectat de 
incendiu” anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Caraş-Severin, în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului: fără 
evaluarea impactului  asupra 
mediului, pentru proiectul “Moderni-
zare şi renovare hotel existent 
S+P+3E+M afectat de incendiu”, 
propus a fi amplasat pe Muntele Mic, 
comuna Turnu Ruinei, jud.Caraş-Se-
verin. Proiectul decizei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Caraş-Severin din 
Reşița, str.Petru Maior, nr.73, în zilele 
de luni-joi, între orele 09.00-15.00, şi 
vineri, între orele 09.00-13.00,precum 
şi la urmatoarea adresa de internet 
www.apmcs.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de internet 
a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l SC Matt Design & Production SRL 
din Bucureşti, Intr.Serelor, nr.2, Sector 
4, anunţă publicul interesat asupra 
începerii procedurii de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru funcţio-
narea de operațiuni de mecanic gene-

rala amplasat în Bd.Theodor Pallady, 
nr.57, Sector 3, Bucureşti. Observaţiile 
publicului se primesc în scris, cu 
datele de identificare ale semnata-
rului, zilnic, la sediul APM, pe toată 
durata procedurii de autorizare.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Feleacu, cu sediul în 
Comuna Feleacu, nr. 131, județul 
Cluj, telefon/fax 0264/237.097, e-mail: 
primaria_feleacu@yahoo.com, cod 
fiscal: 4354507. Programul anual 
pentru acordarea de finanțări neram-
bursabile din bugetul local al 
Comunei Feleacu pentru anul 2020, 
în domeniile: cultură şi culte, suma 
totală disponibilă este de 180.000Lei. 
A.Programe, proiecte şi acțiuni cultu-
rale: •Sesiunea: se organizează două 
sesiuni pentru anul 2020, iar aplica-
țiile de finanțare pot fi depuse după 
30 de zile de la data publicării anun-
ţului de participare, care va fi publicat 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, într-un cotidian 
central, respectiv în cel puţin două 
cotidiene locale şi pe site-ul autorităţii 
finanţatoare locale. •Suma totală 
disponibilă, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Feleacu 
nr.11 din 14 februarie 2020, pentru 
anul 2020, este de 80.000 lei. 
•Persoane eligibile: persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop patri-
monial, asociaţii ori fundaţii consti-
tuite conform legii, care depun o 
ofertă culturală. Baza legală: •Legea 
nr.350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
•Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice; •Ordonanţa Guvernului 
Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
B.Culte religioase •Sesiunea: se orga-
nizează două sesiuni pentru anul 
2020, iar aplicaţiile de finanţare pot fi 
depuse după 30 de zile de la data 
publicării anunţului de participare, 
care va fi publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea a VI-a, într-un 
cotidian central, respectiv în cel puţin 
două cotidiene locale şi pe site-ul 
autorităţii finanţatoare locale. •Suma 
totală disponibilă, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Feleacu nr.11 din 14 
februarie 2020, pentru anul 2020, este 
de 100.000 Lei. •Persoane eligibile: 
unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România. 
Baza legală: •Legea nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; •Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice; •Ordo-

nanţa Guvernului nr.82 din 30 august 
2001 republicată, cu completările 
ulterioare, privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România şi 
Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 
republicată, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru apli-
carea prevederilor Ordonanţei Guver-
nului nr. 82/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.

SOMAŢII
l Somaţie prin care toţi cei interesaţi 
vor fi invitaţi să facă opozaţiune la 
solicitarea reclamantei Pop Floarea, 
domiciliată în Luduş, str.Liliacului 
nr.6B, judeţul Mureş, de constatare a 
uzucapiunii asupra imobilului teren 
în suprafaţă de 520mp, teren aflat 
administrativ în Luduş, str.Liliacului 
nr.6B, judeţul Mureş, înscris în CF 
nr.57640 Luduş, nr.top. 485/1/4/2, în 
termen de o lună de la afişarea publi-
caţiunii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. Institutul de Cercetări 
pentru Acoperiri Avansate ICAA 
S.A., în baza art.111, din Legea 
nr.31/1990 modificată, Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor (AGOA) în data de 23 aprilie 
2020, astfel: •AGOA, cu începere de 
la ora 11:00, la sediul social al Socie-
tăţii din Bucureşti, sector 3, str. 
Splaiul Unirii, nr.313, clădirea ICPE 
ELECTROCOND, cam.14. În cazul 
neîntrunirii cvorumului prevăzut de 
lege, se convoacă şi se fixează cea de-a 
doua şedinţă AGOA pentru data de 
24 aprilie 2020, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, având aceeaşi ordine de 
zi. Ordinea de zi va fi: 1. Aprobarea 
Raportului de gestiune al Consiliului 
de Administraţie pentru perioada 
01.01- 31.12.2019; 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune pe anul 2019 a 
Consiliului de Administraţie; 3. Apro-
barea Raportului  auditorilor referitor 
la exerciţiul financiar al anului 2019; 
4. Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale, contul de profit şi pierdere, 
aferente anului 2019; 5. Aprobarea 
repartizării profitului aferent anului 
2019; 6. Aprobarea prelungirii 
mandatului de Preşedine al Consi-
liului de Administraţie pentru  dl. 
Prundianu Mihai cu încă 4 ani, înce-
pând cu data de 21.06.2020; 7. Apro-
barea prelungirii mandatului de 
membru al Consiliului de Adminis-
traţie pentru dl. Kajanto Adrian 
Dorel cu încă 4 ani, începând cu data 
de 27.04.2020; 8. Stabilirea datei de 
22.05.2020 ca dată de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor  
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii AGOA şi a datei de 

21.05.2020 „ex şi date”. Au dreptul de 
a participa şi de a vota în cadrul 
şedinţei AGOA, numai acţionarii, 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
Depozitarul Central SA la data de 
referinţă 10.04.2020. Informaţiile şi 
documentele referitoare la punctele 
incluse în ordinea de zi a şedinţei 
AGOA, proiectul de hotărâre, formu-
larele împuternicirilor speciale 
precum şi formularul de vot prin 
corespondenţă vor fi puse la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul societăţii, 
tel. 0213452730, fax. 0213450595 sau 
pe site-ul www.icaaro.com începând 
cu data de 20.03.2020. Acţionarii pot 
depune întrebări în scris privind 
punctele de pe ordinea de zi a şedinţei 
AGOA, la sediul societăţii, însoţite de 
copia actului de identitate, până la 
data de 22.04.2020. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie Prun-
dianu Mihai.

l SC Metex Com SA, loc.Dej, str.P-ța 
16 Februarie, nr.3, jud.Cluj. RC 
J12/188/1991, CUI R207562 Nr. 
176/17.03.2020. Consiliul de Adminis-
traţie al SC Metex Com SA convoacă 
la sediul societăţii din Dej, str. P-ța 16 
Februarie, nr.3, jud.Cluj, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii în data de 23.04.2020, ora 
10.00, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea raportului de gestiune a 
Consiliului de Administraţie pe anul 
2019. 2. Aprobarea descărcării de 
gestiune a Consiliului de Adminis-
traţie pe anul 2019. 3. Aprobarea 
raportului de audit financiar pe anul 
2019. 4. Aprobarea bilanţului contabil 
şi a contului de profit şi pierdere pe 
anul 2019. 5.Aprobarea repartizării 
profitului net pe anul 2019. 6. Apro-
barea bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pe anul 2020 şi a programului de 
investiţii pe anul 2020. 7. Alegerea 
membrilor şi a preşedintelui Consi-
liului de Administraţie, ca urmare a 
încetării la data de 26.04.2020 a 
mandatului membrilor Consiliului de 
Administraţie şi stabilirea renumera-
ției administratorilor. 8.Numirea 
auditorului financiar ca urmare a 
încetării la data de 26.04.2020 a 
mandatului auditorului şi stabilirea 
duratei contractului de audit. 9.Apro-
barea datei de 19.05.2020 ca dată de 
înregistrare pentru identificarea acţi-
onarilor conform prevederilor art.106 
coroborat cu art.86 alin.(l) din Legea 
nr.24/2017 şi a datei de 18.05.2020 ca 
Ex-Date, în conformitate cu prevede-
rile art.2 lit.f din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 6/2009. La Adunarea 
Generală pot participa şi vota acţio-
narii înscrişi la Depozitarul Central 
SA la data de referinţă de 10.04.2020. 
Documentele privind problemele 
incluse pe ordinea de zi, procurile 
speciale şi procedurile care trebuie 
respectate pentru a participa şi vota 
în A.G.A. vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii înce-
pând cu data de 20.03.2020 şi vor fi 
publicate pe website-ul www.
metexcom.ro. Procurile speciale vor fi 

depuse până la data de 21.04.2020, 
ora 14.00, la secretariatul societăţii. 
Acţionarii pot face în scris propuneri 
de candidaţi pentru Consiliu de 
Administraţie, astfel încât acestea să 
poată fi înregistrate la societate până 
la data de 06.04.2020. Dacă nu sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de 
lege a doua Adunare Generală Ordi-
nară se va ține în data de 24.04.2020, 
în acelaşi loc şi la aceiaşi oră. Relaţii 
suplimentare la telefon 0264.215.206.

l Consiliul de administrație al socie-
tății Bil Terenuri S.A., cu sediul social 
în Mun.Bucureşti, B-dul Pierre de 
Coubertin, nr.3-5, Clădirea ELJ 
Office Center, Subsol, spațiul S.5, 
Sector 2, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti  sub numărul 
J40/4196/2013, având Codul de 
Identificare Fiscală RO18284975 şi 
Identificatorul Unic la Nivel Euro-
p e a n  ( E U I D ) :  R O O N R C .
J40/4196/2013, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționa-
rilor la data de 21.04.2020, ora 10.30, 
la adresa din: Mun.Bucureşti, B-dul 
Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office 
Building, etaj 6, Sectorul 2, pentru 
toți acționarii înregistrați în registrul 
acționarilor societății la sfârşitul zilei 
de 14.04.2020, cu următoarea ordine 
de zi: 1.Aprobarea vânzării următoa-
relor terenuri agricole, situate în 
extravilanul localității Botoroaga, 
județul Teleorman, în suprafață 
totală de 5,916988ha (59.169,88mp), 
identificate conform datelor cuprinse 
în tabelul de mai jos: Proprietar; 
Județ; Comuna; Tarla; Parcela; 
Număr Cadastral; Număr Carte 
Funciară; Suprafață proprietate 
(mp); Cotă-parte proprietate; Supra-
față parcelă (mp): Bil Terenuri S.A.; 
Teleorman; Botoroaga; 153/2; 211; 
20662; 20662; 6466; 1/1; 6466. Bil 
Terenuri S.A.; Teleorman; Botoroaga; 
129/8; 2/2; 20834; 20834; 3234; 1/1; 
3234. Bil Terenuri S.A.; Teleorman; 
Botoroaga; 107; 5; 23754; 23754; 5000; 
1/1;  5000. Bil  Terenuri S.A.; 
Teleorman; Botoroaga; 107/1; 71; 
23819; 23819; 3800; 1/1; 3800. Bil 
Terenuri S.A.; Teleorman; Botoroaga; 
107/I; 139; 23874; 23874; 7800; 1/1; 
7800. Bil Terenuri S.A.; Teleorman; 
Botoroaga; 110; 210; 24150; 24150; 
5000; 1/1; 5000. Bil Terenuri S.A.; 
Teleorman; Botoroaga; 111; 190; 
24235; 24235; 5000; 1/1; 5000. Bil 
Terenuri S.A.; Teleorman; Botoroaga; 
116; 70; 24518; 24518; 7000; 1/1; 7000. 
Bil Terenuri S.A.; Teleorman; Boto-
roaga; 118; 53; 24808; 20595; 7500; 
1/1;  7500. Bil  Terenuri S.A.; 
Teleorman; Botoroaga; 152/2; 90; 562; 
20366; 8369.88; 1/1; 8369.88. În cazul 
în care cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menționată, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționa-
rilor societății se va ține la data de 
22.04.2020, la aceeaşi oră şi în acelaşi 
loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documen-
tele şi materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe ordinea 
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de zi a adunării pot fi obținute de la 
sediul societății. Acționarii pot parti-
cipa la adunare personal sau prin 
reprezentanți, în baza unei procuri 
speciale, conform dispozițiilor legale.

LICITAŢII
l Inspectoratul de Jandarmi Jude-
ţean Vaslui, cu sediul în municipiul 
Vaslui, str.Călugareni, nr.100, judeţul 
Vaslui, organizează în data de 
06.04.2020, ora 10.00, licitaţie publică 
deschisă cu strigare, având ca obiect 
vânzarea unui mijloc fix, câine rasă 
ciobănesc-german. Documentaţia de 
participare se poate obţine de la 
sediul unităţii,  începând cu data de 
23.03.2020, de luni până vineri, între 
orele 08.00-16.00. Licitaţia se va 
desfăşura la reşedinţa unităţii din 
municipiul Vaslui, str.Călugareni, 
nr.100, judeţul Vaslui. În cazul 
neadjudecării la prima licitaţie, 
aceasta se va repeta pentru a doua 
oară în data de 21.04.2020, ora 10.00, 
iar dacă şi de această dată nu se va 
adjudeca, licitaţia se va repeta pentru 
a treia oară, în data de 27.04.2020, 
ora 10.00. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la reşedinţa unităţii, 
telefon/fax 0235.314.881, e-mail: 
contact@jandarmeriavaslui.ro.

l 1. Informaţii generale: Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul 
Ștefăneşti, judeţul Botoşani, repre-
zentată de Florin Buțura - în funcția 
de primar, cod fiscal 3373403, telefon 
0231.564.101, fax 0231564381, e-mail 
primaria@stefanesti-bt.ro, adminis-
tratorpublic@stefanesti-bt.ro . 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: Concesionarea, prin lici-
taţie publică a terenului aparținând 
domeniului privat, situat în intravi-
lanul  oraşului, suprafeței de 234,00 
mp, situată în T 121, P.C. 1268, CF 
55363, oraşul Ștefăneşti, județul 
Botoşani; 3. Documentația de atri-
buire a concesiunii se pune în vânzare 
la sediul concedentului U.A.T.O. 
Ștefăneşti, str. Ștefan Luchian nr. 4. 
3.1. Documentația de atribuire a 
concesiunii se poate obține prin 
cumpărare de la sediul concedentului 
din oraşul Ștefăneşti, str. Ștefan 
Luchian nr. 4. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: U.A.T.O. 
Ștefăneşti - Registratură. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, potrivit prevede-
rilor Anexei nr. 1 la HCL nr. 
64/18.07.2019 privind Regulamentul 
de concesiune bunuri aflate în dome-
niul privat al UAT Oraşul Ștefăneşti: 
Prețul este de 50 lei setul. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
30.03.2020 ora 14:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Fiecare ofertant 
poate depune o singură ofertă. 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
06.04.2020, ora 14:00. 4.2. Ofertele se 
depun la sediul concedentului, Regis-

tratură, U.A.T.O. Ștefăneşti, judeţul 
Botoşani, str. Ștefan Luchian nr. 4. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 09.04.2020 ora 10:00  
la sediul U.A.T.O. ȘTEFĂNEȘTI. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Botoşani, municipiul Botoşani, 
Strada Maxim Gorki nr. 8, Botoşani, 
cod  poşta l  710222 ,  te lefon : 
0231.511.739, fax: 0231.531.832, 
e-mail: tr-botosani@just.ro. Terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
conform prevederilor Legii conten-
ciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 16.03.2020.

l 1. Informaţii generale: Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul 
Ștefăneşti, judeţul Botoşani, repre-
zentată de Florin Buțura - în funcția 
de primar, cod fiscal 3373403, telefon 
0231.564.101 , fax 0231564381, 
e-mail primaria@stefanesti-bt.ro, 
administratorpublic@stefanesti-bt.ro. 
2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: Concesionarea, 
prin licitaţie publică a terenului apar-
ținând domeniului privat, situat în 
intravilanul  oraşului, suprafeței de 
228,00 mp, situată în T 121, P.C. 
1272, CF 55365, oraşul Ștefăneşti, 
județul Botoşani; 3. Documentația de 
atribuire a concesiunii se pune în 
vânzare la sediul concedentului 
U.A.T.O. Ștefăneşti, str. Ștefan 
Luchian nr. 4. 3.1. Documentația de 
atribuire a concesiunii se poate obține 
prin cumpărare de la sediul conce-
dentului din oraşul Ștefăneşti, str. 
Ștefan Luchian nr. 4. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: U.A.T.O. 
Ștefăneşti - Registratură. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, potrivit prevede-
rilor Anexei nr. 1 la HCL nr. 
64/18.07.2019 privind Regulamentul 
de concesiune bunuri aflate în dome-
niul privat al UAT Oraşul Ștefăneşti: 
Prețul este de 50 lei setul. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
30.03.2020 ora 14:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Fiecare ofertant 
poate depune o singură ofertă. 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
06.04.2020, ora 14:00. 4.2. Ofertele se 
depun la sediul concedentului, Regis-
tratură, U.A.T.O. Ștefăneşti, judeţul 
Botoşani, str. Ștefan Luchian nr. 4. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 09.04.2020 ora 11:00  
la sediul U.A.T.O. Ștefăneşti. 6. 

Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul 
Botoşani, municipiul Botoşani, 
Strada Maxim Gorki nr. 8, Botoşani, 
cod  poşta l  710222 ,  te lefon : 
0231.511.739, fax: 0231.531.832,  
e-mail: tr-botosani@just.ro. Terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
conform prevederilor Legii conten-
ciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 16.03.2020.

l SC Odem Investment SRL prin 
BFJ Consulting Group SPRL, valori-
fica prin licitaţie publica teren extra-
vilan 20.000 mp situat în loc. 
Săruleşti, jud. Călăraşi la prețul de 
18.230 euro (exclusiv TVA). Licitația 
va avea loc la data de 08.05.2020, ora 
15:00, cu repetare la data de 
15.05.2020, ora 15:00, cu repetare la 
data de 22.05.2020, ora 15:00, cu 
repetare la data de 29.05.2020, ora 
15:00, cu repetare la data de 
05.06.2020, ora 15:00 la sediul lichi-
datorului judiciar din str. Negoiu nr.8, 
bl. D 14, sc.2, et.2, ap. 30, sector 3 
Bucureşti. Caietul de sarcini se poate 
procura de la sediul lichidatorului 
judiciar după achitarea costului aces-
tuia în valoare de 1000 RON. Partici-
parea la licitație este condiționată de 
achitarea taxei de participare, a caie-
tului de sarcini şi a unei cauțiuni de 
cel puțin 10% din prețul de pornire a 
licitației pentru bunul imobil pe care 
intenționează să îl cumpere. Infor-
mații, E-mail: office@bfj.ro, https://
www.licitatii-insolventa.ro

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de 
contact: Comuna Giarmata, cu sediul 
în str. Principală, nr.445, Comuna 
Giarmata, județul Timiş, telefon 
0256.369.101, fax 0256.369.102, 
email: primaria.giarmata@yahoo.
com, cod fiscal 6049470. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 12 parcele, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Giarmata, în cartierul 
„Primăverii”, situate în localitatea 
Giarmata, identificate prin: -Parcela 
1, 781mp, CF nr. 406514, situată în 
intravilan, strada Zambilelor; 
-Parcela 2, 1.089mp, CF nr. 406535, 
situată în intravilan, strada V.Alec-
sandri; -Parcela 3, 984 mp, CF 
nr.406536, situată în intravilan, 
strada V.Alecsandri; -Parcela 4, 
636mp, CF nr.406601, situată în 
intravilan, strada Primăverii; 
-Parcela 5, 634 mp, CF nr. 406604, 
situată în intravilan, strada Primă-
verii; -Parcela 6, 837 mp, CF nr. 

406612, situată în intravilan, strada 
V.Alecsandri; -Parcela 7, 791mp, CF 
nr. 406613, situată în intravilan, 
strada Cocorilor; -Parcela 8, 500mp, 
CF nr.406614, situată în intravilan, 
strada Berzei; -Parcela 9, 811mp, CF 
nr.406616, situată în intravilan, 
strada Cocorilor; -Parcela 10, 500 
mp, CF nr. 406617, situată în intra-
vilan, strada Berzei; -Parcela 11, 
858mp, CF nr.406619, situată în 
intravilan, strada Cocorilor; -Parcela 
12, 847mp, CF nr.406621, situată în 
intravilan, strada Cocorilor. Terenu-
rile sunt destinate construirii, în 
condițiile Planului Urbanistic Zonal 
aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local 386/18.12.2019 şi temeiului 
legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartiment Patrimoniu 
sau se poate consulta pe website-ul: 
www.primariagiarmata.ro, secțiunea: 
Stiri/anunturi. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Caietul de sarcini poate fi 
achiziționat de la sediul Primăriei 
Comunei Giarmata, strada Princi-
pală, nr. 445, Biroul Urbanism, Patri-
moniu, Investiţii, judetul Timiş, 
telefon 0256.369.101, int.214. 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: 
100 de lei, iar plata se face la casieria 
Primăriei Comunei Giarmata. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 28.04.2020, ora 10.00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor:  30.04.2020,  ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Giar-
mata, strada Principală, nr.445, la 
Registratură, judetul Timiş. 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: 
04.05.2020, ora 10.00, Sala de Ședinţă 
a Consiliului Local Giarmata din 
cadrul Primăriei Comunei Giarmata, 
strada Principală, nr. 445, județul 
Timiş. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Timiş, Piața Tepeş Vodă, nr.2, Timi-
şoara, județul Timiş,  telefon 
0256.498.054, fax 0256.221.990, 
e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 18.03.2020.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de 
contact: Comuna Giarmata, cu sediul 
în str.Principală, nr.445, Comuna 
Giarmata, județul Timiş, telefon 
0256.369.101, fax 0256.369.102, 
email: primaria.giarmata@yahoo.
com, cod fiscal 6049470. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 12 parcele, 
apar’inând domeniului privat al 
Comunei Giarmata, în cartierul 
„Primăverii”, situate în localitatea 
Giarmata, identificate prin: -Parcela 
13, 500mp, CF nr.406622, situată în 
intravilan, strada Berzei; -Parcela 14, 
804 mp, CF nr.406624, situată în 
intravilan, strada M.Eminescu; 
-Parcela 15, 505mp, CF nr. 406639, 
situată în intravilan, strada V.Alec-
sandri; -Parcela 16, 1.051mp, CF 
nr.406642, situată în intravilan, 
strada Ciocârliei; -Parcela 17, 
1.065mp, CF nr.406643, situată în 
intravilan, strada Ciocârliei; -Parcela 
18, 1.124 mp, CF nr.406646, situată în 
intravilan, strada Ciocârliei; -Parcela 
19, 860mp, CF nr. 406650, situată în 
intravilan, strada M.Eminescu; 
-Parcela 20, 602mp, CF nr.406704, 
situată în intravilan, strada Grădina-
rilor; -Parcela 21, 581mp, CF 
nr.406752, situată în intravilan, 
strada Primăverii; -Parcela 22, 504 
mp, CF nr.406753, situată în intra-
vilan, strada Primăverii; -Parcela 23, 
753mp, CF nr.406756, situată în 
intravilan, strada Baladei; -Parcela 
24, 741mp, CF nr.406758, situată în 
intravilan, strada Baladei. Terenurile 
sunt destinate construirii, în condițiile 
Planului Urbanistic Zonal aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local 
386/18.12.2019 şi temeiului legal 
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartiment Patrimoniu 
sau se poate consulta pe website-ul: 
www.primariagiarmata.ro, secțiunea: 
Știri/anunturi. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Caietul de sarcini poate fi 
achiziționat de la sediul Primăriei 
Comunei Giarmata, strada Princi-
pală, nr.445, Biroul Urbanism, Patri-
m o n i u ,  I n v e s t i ţ i i ,  t e l e f o n 
0256.369.101, int.214, județul Timiş. 
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: 100 de lei, iar plata se 
face la casieria Primăriei Comunei 
Giarmata. 3.4. Data-limită pentru 
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solicitarea clarificărilor: 28.04.2020, 
ora 10.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 30.04.2020, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Giarmata, 
strada Principală, nr.445, la Registra-
tură, județul Timiș. 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: 06.05.2020, ora 
10.00, Sala de Ședinţă a Consiliului 
Local Giarmata din cadrul Primăriei 
Comunei Giarmata, str.Principală, nr. 
445, județul Timiș. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Timiș, Piața Tepeș Vodă, 
nr.2, Timișoara, județul Timiș, telefon 
0256.498.054, fax 0256.221.990, 
e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 18.03.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Corbii Mari, având 
sediul în strada Primăriei, nr.6, satul 
Corbii Mari, Comuna Corbii Mari, 
județul Dâmbovița, telefon/fax 
0245.716.065 e-mail: primaria_cm@
yahoo.com, codul fiscal 4402612. 2. 
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
teren intravilan, în suprafață utilă de 
570mp, din domeniul privat al 
Comunei Corbii Mari, Satul Satu Nou, 
punct „Magazin”, pentru desfășurarea 
de activități economice, conform teme-
iului legal: O.U.G.57/03.07.2019 și 
H.C.L.18/25.02.2020. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
i n s t i t u ț i e i ,  B i r o u l  j u r i d i c . 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Se poate obține de la 
Biroul juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Corbii Mari, strada Primă-
riei, nr.6, județul Dâmbovița. 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: 
20Lei/exemplar, se achită cash la casi-
eria Primăriei Comunei Corbii Mari, 
strada Primăriei, nr.6, județul Dâmbo-
vița. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 06.04.2020, ora 14.00. 4.
I n f o r m a ț i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 

4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 09.04.2020, ora 09.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Corbii Mari, 
Compartimentul Relații cu publicul, 
strada Primăriei, nr.6, județul Dâmbo-
vița. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 09.04.2020, ora 11.00, Primăria 
Comunei Corbii Mari, strada Primă-
riei, nr.6, județul Dâmbovița. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Dâmbovița, 
Strada Calea București, nr.3, Târgo-
viște, județul Dâmbovița, telefon 
0245.612.344, fax 0245.216.622, e-mail: 
tr-dambovita-arh@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 18.03.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Comuna Giarmata, cu sediul în str. 
Principală, nr. 445, Comuna Giarmata, 
județul Timiș, telefon 0256.369.101, fax 
0256.369.102, email: primaria.giar-
mata@yahoo.com, cod fiscal 6049470. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 11 
de parcele, aparținând domeniului 
privat al Comunei Giarmata, în carti-
erul „Primăverii”, situate în localitatea 
Giarmata, identificate prin: -Parcela 
25, 625mp, CF nr.406776, situată în 
intravilan, strada Perlei; -Parcela 26, 
563mp, CF nr.406767, situată în intra-
vilan, strada Grădinarilor; -Parcela 27, 
570 mp, CF nr. 406769, situată în intra-
vilan, strada Perlei; -Parcela 28, 575 
mp, CF nr.406770, situată în intravilan, 
strada Perlei; -Parcela 29, 518mp, CF 
nr. 406805, situată în intravilan, strada 
Perlei; -Parcela 30, 519 mp, CF nr. 
406806, situată în intravilan, strada 
Perlei; -Parcela 31, 532mp, CF 
nr.406809, situată în intravilan, strada 
Florilor; -Parcela 32, 559 mp, CF 
nr.406811, situată în intravilan, strada 
Florilor; -Parcela 33, 532 mp, CF nr. 
406813, situată în intravilan, strada 
Florilor; -Parcela 34, 639mp, CF nr. 
406826, situată în intravilan, strada 
Primăverii; -Parcela 35, 506 mp, CF 
nr.406827, situată în intravilan, strada 
Primăverii. Terenurile sunt destinate 
construirii, în condițiile Planului Urba-
nistic Zonal aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local 386/18.12.2019 și 
temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 

intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartiment Patri-
moniu sau se poate consulta pe websi-
te-ul: www.primariagiarmata.ro, 
s e c ț i u n e a :  S t i r i / a n u n t u r i . 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Caietul de sarcini poate fi 
achiziționat de la sediul Primăriei 
Comunei Giarmata, strada Principală, 
nr.445, Biroul Urbanism, Patrimoniu, 
Investiţii, telefon 0256.369.101, int.214, 
județul Timiș. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 100 de lei, iar plata se 
face la casieria Primăriei Comunei 
Giarmata. 3.4. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 28.04.2020, ora 
10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
30.04.2020, ora 14.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Giarmata, strada Principală, 
nr.445, la Registratură, județul Timiș. 
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: 
08.05.2020, ora 10.00, Sala de Ședinţă a 
Consiliului Local Giarmata din cadrul 
Primăriei Comunei Giarmata, str.Prin-
cipală, nr. 445, județul Timiș. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Timiș, Piața 
Tepeș Vodă, nr.2, Timișoara, județul 
Timiș, telefon 0256.498.054, fax 
0256.221.990, e-mail: tr-timis@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 18.03.2020.

l Municipiul Baia Mare, prin Consi-
liul Local, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul pe strada 
Gheorghe Șincai, nr.37, având cod de 
identificare fiscală 3627692, organi-
zează licitație publică în vederea 
vânzării imobilului teren și construcție 
în suprafață de 17mp, situat în Baia 
Mare, str.Tineretului, nr. 14A, înscris în 
C.F.nr.125411, nr.cadastral 125411. 
Licitația se va desfășura în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii Consi-
liului Local nr.71 din 27 februarie 2020. 
Documentația de atribuire se va pune 
la dispoziția solicitantului contra cost, 
la valoarea de 50Lei, care trebuie achi-
zitionată de către potențialul ofertant și 
se poate obține de la Serviciul Relații 
cu Publicul, de pe strada Gheorghe 
Șincai, nr. 37. Ofertele vor fi depuse la 
sediul organizatorului procedurii, 
Municipiul Baia Mare, Str.Gheorghe 
Șincai, nr.37, Serviciul Relații cu 
Publicul până cel târziu la 14.04.2020, 
ora 10.00, în două plicuri sigilate, unul 
exterior și unul interior și se înregis-

trează de autoritatea contractantă, în 
ordinea primirii lor, în registrul Oferte. 
Oferta(care conține plicul exterior și 
plicul interior) va fi depusă în 2 exem-
plare. Ședința publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura la sediul 
Primăriei Municipiului Baia Mare 
situat pe strada Gheorghe Șincai, nr.37 
în data de 14.04.2020, ora 12.00. Liti-
giile de orice fel care decurg din execu-
tarea contractului de vânzare se vor 
soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în 
care acest lucru nu este posibil litigiul 
va fi transmis spre soluţionare instanţei 
judecătorești competente teritorial și 
material. (Tribunalul Maramureș 
-Secția Contencios Administrativ și 
Fiscal). Informaţii suplimentare sau 
clarificări privind modul de desfãșu-
rare a procedurilor de licitație, se pot 
obține de la¬¬ -persoană de contact 
Gligan Vasile Cameliu –Direcția Patri-
moniu, str.Vasile Lucaciu, nr.2, parter, 
telefon: 0733.055.737. Data limită 
pentru solicitare clarificări este 
10.04.2020. Data transmiterii anun-
țului spre publicare 16.03.2020.

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinți, în 
calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Solution Auto SRL, cu sediul 
in Dr.Tr.Severin, str.Calomfirescu, nr.7, 
bl.C3, sc.1, et.3, ap.15, jud.Mehedinti, 
CIF:17939392, J25/531/2005, scoate la 
vanzare urmatoare bunuri: • stoc de 
marfa - piese auto (flanse, filtre, kit 
reparatii, garnituri, bielete, bucse, inele, 
burduf planetare, pompe, role, cuzineti, 
rulmenti, bujii, senzori, etc.). Valoarea 
totala : 30.000,00 lei plus TVA , prêt 
aprobat de hotararea adunarii credito-
rilor din data de 11.03.2020. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor mobile  descrise anterior, o repre-
zinta hotararea nr. 14 din data de 
01.02.2017 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 4650/101/2016. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud. Mehedinţi la data de  23.03.2020 
orele 15:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta de lici-
taţie din data de 23.03.2020 orele 15.00 
sa depuna oferte de cumparare si docu-
mentele in copie xerox din care sa 
rezulte ca a fost achitata garanţia 
reprezentand 10% din preţul de pornire 
al licitaţie si sa achiziționeze caietul de 
sarcini in suma de 500 lei, pana la data 
de 20.03.2020 orele 1700 la adresa 
mentionata anterior, respectiv Dr. Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi. Nr. cont  RO11BRMA 
0999100090132590 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la ședinţa de licitaţie 
la termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile sa anunțe 
lichidatorul judiciar înainte de data 

stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Nota: 
Lista detaliata a stocului de marfa 
poate fi consultata pe site-ul www.
consultant-insolventa.ro la rubrica 
dosare, Solution Auto SRL, pozitia 10 
sau la sediul lichidatorului judiciar. 
Relatii la sediul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A,  jud.Mehedint i ,  te lefon 
0756482035, tel./fax : 0252354399, sau 
la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL,

PIERDERI
l SC Bogdan Ciciou SRL , anunt 
pierderea ciocanului cu Nr SM 0038.

l S.C. Aro Palace SA, Brașov, Bdul 
Eroilor nr. 27 , J8/ 13/ 1991, RO 
1102041, angajează ospătar COR 
513102, camerist COR 516201, 
bucătar COR 512001. Rugăm CV la 
adrian.chiper@yahoo.com.

l Pierdut Atestat profesional 
instructor auto seria AIC nr. 0046349, 
pe numele Drăgoi Ilie Valeriu, cu 
domiciliul în Pitești, eliberat de ARR 
Argeș. Se declară nul.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grosariu Oana Raluca Mihaela, C.I.F. 
30721742, cu sediul în mun. Iași, str. 
Ion Creangă  nr.52, bloc S1, scara B, 
ap.17, jud.Iași, număr de înscriere în 
registrul formelor de organizare RFO 
I-1166, Tel 0728.350.612,declara pier-
dute certificatele constatatoare origi-
nale si certificatul de înregistrare 
original, pentru următoarea societate: 
GUAV LG OPTIC S.R.L.-Dcu sediul în 
Mun. Brașov, Bldv. Saturn nr. 37B,bi-
roul 3, bloc 26B, ap.24, Jud. Brașov cu 
J8/3155/2017 si CUI: 38531395.

l S.C. Enjoy Smart Solutions SRL, cu 
sediul în Ploiești, Str. Elipsei nr.1, în 
cadrul Centrului de Afaceri Multi-
funcţional Lumina Verde, parter, 
indicativ PA 16, judeţ Prahova, înma-
triculată în Registrul Comerţului cu 
număr J29/1187/2018, CUI 33891857, 
anunţă pierderea certificatului consta-
tator emis pentru punctul de lucru 
situat în Pitești, str. Calea București  
nr.23, Camera 1, bl. 17, sc.A, et.4, 
ap.14, judeţ Argeș. Îl declarăm nul.

l Pierdut certificat membru seria B, 
nr.1290, pe numele Lucaci Anca 
Ioana, eliberat de O.B.B.C.S.S.R. Îl 
declar nul.

l Legitimație de serviciu, pe numele 
Lucia Sava, pierdută. O declar nulă.

l Societatea Indeminarea Prodcom 
S R L ,  c o d  f i s c a l :  4 3 4 6 5 7 1 , 
J06/734/1993, declară pierdut Certifi-
catul constatator emis în baza declara-
ției nr.6008 din 08.02.2019 de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului 
Bistrița. Îl declarăm nul.


