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OFERTE SERVICIU
l Angajăm prelucrător eroziune.
Tel. 0744.343.864.
l Berfin Yusuf Trans angajează 5
conducători auto, transport internațional marfă. Tel.0746.883.505.
l SC Poly Bag SRL, angajaza
Operator mase plastice , avand
studii medii, cunoscator al limbii
engleze si spaniole. CV-urile se pot
trimite la adresa office@polybag.ro
pana la data de 27.02.2020. Doar
candidatii selectati vor fi contactati.
l Patiseria Mendi SRL din Nădlac
angajează 6 lucrători bucătărie
(spălători vase mari), cod COR
941201. Condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe limba
engleză. CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite până la data
de 25.02.2020. Selecția candidaților
va avea loc în data de 26.02.2020 și
constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 0740.530.807.
l Angajam Director Comercial.
Cautam o persoana care sa asigure
desfasurarea in mod eficient a activitatii structurii organizationale pe
care o conduce in sensul planificarii, organizarii, coordonarii si
controlul activitatilor de
marketing, aprovizionare si desfacere (vanzari) din cadrul organizatiei precum si negocierea,
incheierea si asigurarea derularii
contractelor din sfera sa de activitate. Cerințe: - să coordoneze activitatea departament din subordine
- experiență în import si distribuție
produse alimentare si produse de
curatenie - Cunostinte de operare
PC: Microsoft Office,Saga; -abilitati
de comunicare; - studii superioare
- capacitate de lider Oferta: pachet salarial motivant - mașina
de serviciu - telefon Așteptăm CV
-urile dumneavoastră pe adresa de
mail: office@bringdistribuitor.com.
l Direcţia Generală de Impozite și
Taxe Locale Sector 4, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de
execuţie vacante: -îngrijitor tr.I din
cadrul Compartimentului Deservire Generală; -referent tr.IA din
cadrul Biroului Asistență Contribuabili. Concursul va avea loc la
sediul Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din str.
Niţu Vasile nr. 50-54, în data de
19.03.2020 la ora 1100, data și ora
susținerii interviului se vor afișa
odată cu rezultatele la proba scrisă.
Condiţii de participare la concurs:

-Pentru funcția de îngrijitor tr.I studii medii/generale. -Pentru
funcția referent tr.IA - studii medii
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat, vechime 7 ani. Relaţii
suplimentare la numărul de telefon
021 40 50 804 și pe site-ul www.
dgitl4.ro.
l Societatea Sorima& Liucav SRL,
CUI 42211607, J29/222/2020, cu
sediul în Oraș Bușteni, Str. Traian
Vuia nr.8, Vila B, parter, ap.B1,
Cam.2, Judeţul Prahova, angajează, pe baza CV+ interviu, un
număr de 7 (șapte) muncitori necalificaţi la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faianţă, gresie, parchet- Cod COR
931301. Relaţii la telefon
0769.933.311 și adresa de email
macoveisor@gmail.com.
l Firma SIHA Knit Fashion din
Satu Mare, producatoare de articole tricotate, angajam pe urmatoarele functii: sef sectie tricotat cu
experienta masini de tricotat
STOLL minimum 1 ani+ cunostinte bune de limba engleza, tehnician masini de tricotat STOLL cu
experienta minim 1 an+ cunostinte
bune de limba engleza, tehnician
calitate confectii tricotaje cu experienta minim 1 an+ cunostinte
bune de limba engleza, sef formatie
confectii tricotaje cu experienta
minim 1 an+ cunostinte bune de
limba engleza, confectioneri tricotaje cu experienta minim 1 an+
cunostinte bune de limba engleza.
Interesatii sunt rugati sa ne contacteze la nr. tel: 0728988775 sau
resurseumane@siha.ro.
l Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș (Judeţul Ilfov) Scoate la
Concurs în conformitate cu H.G.
nr. 286/2011, un post vacant de
inspector de specialitate achiziţii
publice, un post vacant de asistent
medical generalist, patru posturi
vacante de infirmieră și un post
vacant de îngrijitor, corespunzător
funcţiilor contractuale. Condiţii
specifice: -pentru postul de
inspector de specialitate achiziţii
publice, absolvenţi cu diplomă de
licenţă al invăţământului superior
în știinţe economice; necesită
vechime în muncă de minim 3 ani;
-pentru postul de asistent medical
generalist, absolvenţi cu diplomă
pentru nivelul de studii postliceale
și posesori ai avizului de liberă
practică; necesită vechime în specialitatea geriatrie de minim un an;
-pentru posturile de infirmieră,
absolvenţi cu diplomă pentru
nivelul de studii generale, posesoare a certificatului de absolvire a
cursurilor de infirmieră; nu necesită vechime în muncă. -pentru
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UAT Comuna Ghimeș-Făget, cu sediul în comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, cod poștal 607205,
CUI:4277870, tel. 0234.385.850, fax: 0234.385611, e-mail: primaria_gf@yahoo.com, organizează în
data de 17.03.2020, ora 10.00, licitație publică cu strigare pentru închiriere pajiști.
Informații privind obiectul închirierii: pajiști aﬂate în proprietatea privată a comunei, situate în extravilanul
comunei Ghimeș-Făget, cu următoarele loturi:
Lotul 1- Aldamas, în suprafață de 267,4 ha;
Lotul 2- Fundoaia, în suprafață de 92,6 ha;
Lotul 3- Curmatura, în suprafață de 14,7 ha;
Lotul 4- Fata Rachitisului, în suprafață de 465,1 ha;
Lotul 5- Strateni, în suprafață de 9,2 ha;
Lotul 6- Turceni Tarhausi, în suprafață de 715,6 ha;
Lotul 7- Stanisoara, în suprafață de 212,6 ha;
Lotul 8- Runc, în suprafață de 135,9 ha.
Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghimeș-Făget, nr.
8, din 29.01.2020, și conține: Caietul de sarcini; Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii
de închiriere prin licitație publică cu strigare; modul de elaborare și prezentare a ofertelor; stabilirea
ofertei câştigătoare. Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire: la sediul UAT
Ghimeș-Făget, Comuna Ghimeș-Făget, Compartiment Tehnic-urbanism, de luni până vineri, între orele
08.00-13.00.
Taxa de participare este de 50 Lei. Garanția de participare la licitație este de 2% din valoarea chiriei
minime pentru un lot, pe o perioadă de 7 ani. Prețul documentației pe suport hârtie:1 leu/pagină și
gratuit în format electronic. Toate taxele se achită la Casieria Primăriei comunei Ghimeș-Făget.
Informații privind ofertele: Ofertele de depun într-un singur plic sigilat la registratura Primăriei Ghimeș-Făget
din comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, cod poștal 607205.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 13.03.2020, ora 12.00. Data limită până la care se pot solicita
clariﬁcări este 06.03.2020, ora 12.00.
postul de îngrijitor, absolvenţi cu
diplomă pentru nivelul de studii
generale; nu necesită vechime în
muncă. Concursul se va desfășura
la sediul Căminului pentru
Persoane Vârstnice Periș în data de
16.03.2020, ora 11.00- proba scrisă
și în data de 20.03.2020, ora 11.00proba de interviu, conform legii.
Înscrierile la concurs se fac la
biroul de resurse umane al Căminului pentru Persoane Vârstnice
Periș, str. Principală nr.507, jud.
Ilfov, până pe data de 06.03.2020,
ora 16.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la tel. 021-267.08.81.
l Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, cu
sediul în comuna Nucet, sat
Nucet, nr.549, judeţul Dâmbovița,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de economist 1A -responsabil resurse umane și salarizare,
conform HG nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de
19.03.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 19.03.2020, ora
13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare de lungă durată,
în domeniul economic, cu diplomă
de licență; -vechime în muncă:
minim 10 ani, vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a

III-a, la sediul SCDP Nucet,
comuna Nucet, nr.549, județul
Dâmbovița. Relaţii suplimentare
la sediul: SCDP Nucet, comuna
Nucet, nr.549, județul Dâmbovița,
persoană de contact: Negoescu
Sorin Ion, telefon: 0245.267.003,
fax 0245.267.003, e-mail: scp_
nucet@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Comuna
Bucovăț, cu sediul în comuna
Bucovăț, str. Principală, nr.178,
judeţul Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: muncitor, cu 0.5
n o r m ă , c o n f o r m H G n r.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 17 martie 2020, ora 10.00;
-Probă practică în data de 17
martie 2020, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 17 martie 2020,
ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii, în domeniul tehnic;
-vechime: 3 ani în domeniul tehnic.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Școlii Gimnaziale Comuna
Bucovăț, compartimentul secretariat. Relaţii suplimentare la sediul:
Școala Gimnazială Comuna
Bucovăț, persoană de contact:
B o g i c i Ve l i n c a , t e l e f o n
0256.296.265, fax 0256.296.265,
e-mail: scoala_bucovat@yahoo.
com.

l Sport Club Municipal Bacău, cu
sediul în județul Bacău, str. Pictor
Th. Aman, nr.94, organizează, în
conformitate cu prevederile HG nr.
286/2011, concurs/examen, pentru
ocuparea postului contractual
vacant de execuție -consilier juridic
IA. Angajarea se face cu contract
individual de muncă pe durată
nedeterminată cu normă de muncă
8 ore. Condiții de participare:
absolvent a Facultății de Drept,
specializarea Drept, vechime în
funcție 3 ani, să fie membru al
Colegiului Consierilor Juridici
- c o n s i l i e r j u r i d i c d e f i n i t i v.
Concursul va avea loc în data
18.03.2020, proba scrisă ora 10.00,
proba interviu în data 20.03.2020,
ora 10.00. Dosarele se depun la
secretarul comisiei de concurs din
cadrul SCM Bacău, în perioada
25.02.2020-09.03.2020. Relații
suplimentare la secretarul comisiei
de concurs: Gurau Ana, telefon
0234.512.404.
l Unitatea Administrativ Teritorială Săcălaz, județul Timiș, cu
sediul în sat Săcălaz, comuna
Săcălaz, jud. Timiș, organizează
concurs de recrutare pe perioadă
determinată pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție
temporar vacante de infirmier, în
cadrul Centrului pentru Persoane
Vâ r s t n i c e , c o n f o r m H G
nr.286/23.03.2011, cu modificările și
completările ulterioare. Concursul
se va desfășura astfel: -proba scrisă
în data de: 19.03.2020, ora: 10.00;
-proba interviu în data de:
23.03.2020, ora: 10.00. Pentru
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participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: școala profesională; -vechime în muncă -minim 9
ani. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Unității Administrativ
Teritoriale comuna Săcălaz, ultima
zi de înscriere -02.03.2020. Bibliografia pentru concurs se afla pe
site-ul instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea
Administrativ Teritorială Săcălaz,
judeţul Timiș -Compartimentul
Resurse Umane, telefon
0256.367.101.
l Serviciul Public Baia Populară
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Andrei
Șaguna, nr. 2, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
vacante, pe perioadă nedeterminată, conform HG (A) 286/2011: -1
post inspector de specialitate gr I,
pe perioadă nedeterminată; -1 post
inspector de specialitate gr IA, pe
perioadă nedeterminată. Pentru
participarea la concurs candidatii
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiții specifice
pentru postul de inspector de specialitate gr I specialist resurse
umane: -condițiile generale prevăzute de legislația în vigoare pentru
ocuparea unui post vacant; -studii
superioare economice și/sau juridice, absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitate de
minim 3 ani; -vechime în muncă de
minim 4 ani; -cunoștinţe de calculator -nivel mediu. Condiții specifice pentru postul de inspector de
specialitate gr IA: -condițiile generale prevăzute de legislația în
vigoare pentru ocuparea unui post
vacant; -studii superioare economice, absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitate de
minim 3 ani; -vechime în muncă de
minim 7 ani; -cunoștinţe de calculator -nivel mediu. Concursul se va
desfășura la Serviciul Public Baia
Populară Sibiu, Piața Mică, nr.25,
cam.107 și constă în: -Proba eliminatorie: cunoștințe calculator -în
data de 19.03.2020, ora 09.00;
-Probă scrisă -în data de
19.03.2020, ora 13.00; -Interviu -în
data de 25.03.2020, ora 10.00.
Candidatii vor depune dosarele de
participare la concurs pâna la data
de 09.03.2020, ora 15.00, la Serviciul Public Baia Populară Sibiu,
Piața Mică, nr.25, Sibiu. Relaţii
suplimentare la Serviciul Public
Baia Populară Sibiu, Piața Mică,
nr.25, persoană de contact: Adelina
Dănilă, telefon 0269.214.445,
e-mail: baia.populara@sibiu.ro.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu
sediul în Făget, str.Spitalului, nr.4,
județul Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractual temporar vacante de: -Asistent
medical debutant -1 post la Cabinet
Medicină Internă, din cadrul
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Făget. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 10.03.2020, ora 10.00;
-Proba practică în data de
10.03.2020, ora 13.00; -Proba
interviu în data de 10.03.2020, ora
14.00. Concursul se va desfășura
conform HG nr.286/23.03.2011 și
va avea loc la Blocul Administrativ
al Spitalului Orășenesc Făget.
Condițiile specifice pentru participarea la concurs: -studii -școală
postliceală sanitară; -vechimea în
specialitate nu este necesară.
Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale:
-îndeplinesc condițiile de studii; -nu
au fost condamnați definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul; -au o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează. Candidații
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de:
02.03.2020, ora 15.00, la sediul
Spitalului Orășenesc Făget, str.
Spitalului, nr.4. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Orășenesc
Făget, persoană de contact: Ursulescu Danuta, telefon 0256.320.860,
interior 19, fax 0256.320.039.
l Anunţ extern privind organizarea unui concurs /examen în
vederea ocupării unui post vacant
de Economist II, în cadrul Serviciului Tarife și Urmărire Încasări
-Administrația Centrală. RA
ROMATSA anunță organizarea
unui concurs /examen extern
pentru ocuparea unui post de
Economist II, în cadrul Serviciul
Tarife și Urmărire Încasări -Administrația Centrală din bulevardul
Ion Ionescu de la Brad, nr.10. 1.
Concursul/ examenul va avea loc în
data de 11.03.2020, ora 10.00, la
sediul Administrației Centrale. 2.
Concursul/examenul se va desfășura prin susținerea a două probe: o
probă scrisă de specialitate și
interviu. 3. Nota minimă la proba
scrisă de specialitate este 7,00.
Candidații care nu obțin minim
nota 7,00 la proba de specialitate
sunt declarați respinși. Nota
minimă la proba interviu este 7,00.
4.Media finală se calculează ca
media aritmetică a celor două
probe și trebuie să fie minim 7. În
cazul în care mai mulți candidați
obțin aceeași medie finală, departa-

jarea se va efectua ținând cont de
nota obținută la proba scrisă de
specialitate. 5.Condiții de înscriere:
-studii superioare economice de
lungă durată; - vechime în muncă
și specialitate necesară: minim 5
ani. Alte condiții: -cunoștințe
temeinice în domeniul activității
economico-financiare, fiscale și
legislației specifice; -să aibă cunoștințe avansate de operare pe calculator: suita MS OFFICE (inclusiv
Access și Power Point); -capacitate
de analiză economico-financiară,
experiență în întocmirea de CBA;
-cunoștințe avansate de limbă
engleză (termeni și de engleză
pentru afaceri este considerat
avantaj); -abilități, calități și aptitudini necesare: abilitate generală de
învățare, meticulozitate, acuratețe,
atenție la detalii, abilități bune de
comunicare, capacitate de sinteză
și prezentare, orientarea către
rezultat, rezistență la stres, capacități bune de organizare și de prioritizare a sarcinilor, utilizare
computer, conștiinciozitate, rigurozitate, lucrul în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, implicare și spirit
de inițiativă, dispus la colaborare,
stabilitate psihică; -disponibilitate
deplasări în interes de servici, pe
distanțe scurte. 6.Pentru înscriere
candidații vor depune dosar care
va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen/
concurs adresată conducerii regiei;
b) cartea de identitate în copie și
original (pentru confruntare); c)
Curriculum Vitae; d) documente
care să ateste nivelul studiilor,
experiența, precum și alte acte care
atestă efectuarea unor specializări;
e) copie după carnetul de muncă /
adeverințe care atestă vechimea în
muncă; f) adeverință medicală; g)
declarație pe proprie răspundere că
nu are antecedente penale. Dosarul
va fi depus la sediul RA
ROMATSA -Serviciul Resurse
Umane, până la data de 06.03.2020,
ora 12.00. Relații suplimentare se
pot obține la tel.: 021.208.34.36.
7.În urma analizei dosarelor de
înscriere, persoanele care îndeplinesc condițiile vor fi anunțate telefonic în data de 09.03.2020. 8.
Rezultatele examenului/concursului se vor afișa la poarta principală 1, în maxim 3 zile lucrătoare
de la data încheierii examenului /
concursului. 9.Contestațiile se pot
depune la registratura RA
ROMATSA, în cel mult două zile
lucrătoare de la data comunicării
rezultatului final al concursului/
examenului. 10.Rezultatele analizării contestațiilor vor fi comunicate în termen de 5 zile lucrătoare
de la data expirării termenului de
depunere a contestațiilor. Notă:
-Fișa postului poate fi consultată de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
candidați la sediul RA ROMATSA:
-RA ROMATSA nu asigură locuință candidaților declarați admiși.
Prelucrarea datelor cu caracter
personal. Recrutare personal
concursuri externe. Prelucrarea
datelor cu caracter personal și
informațiilor furnizate de dumneavoastră în cadrul procesului de
recrutare și selecție se realizează în
vederea încheierii și executării
Contractului Individual de Muncă
ca temei juridic al prelucrării și are
loc în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, precum și pentru
efectuarea formalităților necesare
permiterii accesului în instituție.
Datele cu caracter personal furnizate (nume și prenume, dată și loc
al nașterii, cetățenie, adresă de
domiciliu, cod numeric personal,
serie și număr al cărții de identitate, imagine, semnătură, număr
telefon, adresă e-mail, vechime în
muncă /experiență profesională /
ocupații, educație /formare, date cu
privire la fapte penale /contravenții
/sancțiuni profesionale, sunt prelucrate în procesul de recrutare și
selecție pentru care aplicați, și
ulterior în procesul de angajare, ele
fiind accesibile membrilor comisiilor de evaluare și persoanelor
desemnate din cadrul structurilor
organizatorice ale RA ROMATSA,
implicate în procesele de recrutare
și selecție și angajare. Pentru mai
multe detalii privind prelucrarea
datelor cu caracter personal de
către RA ROMATSA în calitate de
operator, puteți accesa site-ul:
w w w. r o m a t s a . r o - s e c ț i u n e a
„Termeni și condiții privind prelucrarea datelor cu caracter
personal”. Bibliografie: -HG nr.
74/1991 privind înființarea RA
Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian -ROMATSA,
cu modificările și completările
ulterioare; -Legea nr.227/2015
privind Codul Fiscal (art.265-334);
-Standardele internaționale de
raportare financiară (IFRS);
-Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din
11 februarie 2019 de instituire a
unui sistem de performanță și de
tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr.
390/2013 și (UE) nr.391/2013;
-Ordonanța Guvernului nr. 29/1997
(republicată) privind Codul Aerian,
cu modificările și completările ulterioare; -Cunoștințe generale despre
funcționarea instituțiilor Uniunii
Europene (www.europa.eu); -Legea
nr.44/1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţională
EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei
aeriene, încheiată la 13 decembrie
1960, și la Acordul multilateral

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
privind tarifele de rută aeriană,
semnat la Bruxelles la 12 februarie
1981.

CITAȚII
DGRFP Braşov - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Braşov, în calitate de reclamantă,
citează pentru data de 11.03.2020, ora 08.30,
complet CI3, Sala T4 la Tribunalul Braşov pe POPA
CRISTIAN ALEXANDRU, în calitate de pârât în
dosarul nr. 3053/62/2017/a1, având ca obiect
angajarea răspunderii conform art. 169 din Legea nr.
85/2014.

l Popovici Elena, cetatean roman,
cu ultimul domiciliu cunoscut in
localitatea Vaslui, Str. Ana Ipatescu
Bl. 307, SC. A, AP. 13, jud Vaslui
este chemata la Judecatoria Vaslui,
cu sediul in Vaslui, strada Ing.
Badea Romeo nr 13, jud Vaslui,
Complet 4 civil +minori + ipf, in
ziua de 23.03.2020, ora 09.00 in
calitate de Pârât, în proces cu
Uniqa Asigurari SA în calitate de
Reclamant, avand ca obiect
pretentii, dosar nr. 5528/333/2019.
l Numita Arsenie Maria Gabriela,
cu domiciliul în Tg-Jiu, este citată
la Judecătoria Tg-Jiu în data de
27.02.2020, ora 09.00, camera 5, în
calitate de pârât, dosar civil
nr.1024/318/2020, în procesul de
ordonanță președențială cu Arsenie
Dragoș Adrian.
l Numita Arsenie Maria Gabriela,
cu domiciliul în Tg-Jiu, este citata
la Judecătoria Tg-Jiu, în data de
Joi, 16.03.2020, ora 09.00, camera
6, în calitate de pârât, dosar civil
nr.19045/318/2019, în procesul de
divorț cu Arsenie Dragoș Adrian.
l Pataki Iuliu, Pataki Elisabeta,
casatorita Gergely, Pataki Maria,
casatorita Fodor, Incze Iosif, Incze
Paul, Incze Ludovic, Ratiu Ida,
casatorita cu Tulburan Carol sunt
citati in 5.03.2020 la Judecatoria
Tu r d a , i n d o s a r c i v i l
nr.6762/328/2019 pentru succesiune.
l Numitul Chirica Constantin, fiul
lui Costache și Elena, cu ultimul
domiciliu cunoscut în satul Cristești, comuna Cristești, jud.Iași,
este citat la Judecătoria Pașcani, pe
data de 19.03.2020, ora 9.00,
camera Sala 2, Completul C2 mf,
în calitate de pârât, în dosarul
nr.6735/866/2019, în contradictoriu
cu reclamanta Chirica Maria-Magdalena, în procesul civ. având ca
obiect Ordonanța președințială.
l Numiții Szido Peter, Percza
Iuon, Szido Marikucza, Szido
Iuanna, Brumar Iuon I. Gyorgy,
Szido Vaszaly Nuczului, Szido Iuon
Nuczului, Sidău Ioan I. Toader,
Sidău Maria I. Toader, Sidău Ioana
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I. Toader, Sidău Anghelina I.
Toader, Sidău Ioan I. Toader, toți
cu domiciliul necunoscut, sunt
citați la Judecătoria Dragomirești
județul Maramureș, în calitate de
pârâți în dos. nr.557/224/2019,
având ca obiect constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune, pe data de 18 martie 2020,
în proces cu Tomșa Ioan.
l Se citează Kerner Adalbert, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Oraș
Sântana, str. Zarandului, nr. 3, jud.
Arad, pentru data de 18.03.2020,
ora 9,00 la Judecătoria Chisineu
Cris, camera 3, în dosarul nr.
3230/210/2019, în calitate de pârât,
în proces cu Orasul Santana, în
calitate de reclamant, pentru
actiune in constatare. În caz de
neprezentare a părților, se va
judeca în lipsă, dacă acest lucru
este solicitat în scris de una din
părți.

DIVERSE
l SC Floris Ber Moroianu SRL
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
Autorizației de mediu pentru activitatea de restaurant, desfășurată
în jud.Brașov, loc.Râșnov, str.Ion
Creangă, nr.1.
l Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
Avizului de Mediu Dekker Jan
Andries Adriaan Întreprindere
Individuală anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a Avizului de mediu
pentru proiectul „construire spații
de depozitare și procesare în
cadruL Dekker Jan Andries
Adriaan Întreprindere Individuală.” faza P.U.Z., propus a fi
amplasat în Com. Vinga, Sat
Vinga, extravilan, CAD.301354.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad din , Arad, Splaiul
Mureșului f. nr. , în zilele de luni joi, între orele 09:00 - 15:00, și
vineri, între orele 09:00 - 13:00, și
la sediul titularului din sat Vinga
nr. 1384 după același program.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Arad,din Arad
Splaiul Mureșului f. nr. în termen
de 18 zile de la apariția prezentului.
l Admite cererea formulată de
reclamantul Pascaru Gică Iulian,
cu domiciliul procedural ales la
Cabinet de Avocat Pintilei Raluca,
cu sediul în Iași, bd. Tudor Vladimirescu, nr.24 A, sc. A, parter, ap.
1, jud. Iași în contradictoriu cu

pârâta Pascaru Mihaela, cu domiciliul în Iași, str. Roman Voda,
nr.1, bl. J2, sc.B, et.2, ap. 4, jud.
Iași și prin curator avocat Drăgan
Ana Maria, cu domiciliul în Iași,
Aleea Decebal, nr.2, bl.B7, Ap. 11,
jud.Iași. Desface căsătoria încheiată la data de 22.07.1989, înregistrată în Registrul de Stare Civilă
al Primăriei municipiului Iași, jud.
Iași, sub nr.1369 din data de
22.07.1989, din culpa exclusiva a
reclamantului. Dispune efectuarea
menţiunilor corespunzătoare pe
actul de căsătorie înregistrat în
Registrul de Stare Civilă al Primăriei municipiului Iași, jud.Iași, sub
nr.1369 din data de 22.07.1989.
Dispune ca pârâta să revină la
numele purtat anterior căsătoriei,
acela de “Nechifor”. Ia act că nu
s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen
de 30 de zile de la comunicare,
cererea de apel urmând să fie
depusă la Judecătoria Iași.
Pronunţată azi, 02.12.2019, prin
punerea soluţiei la dispoziţia
părţilor prin mijlocirea grefei
instanţei.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice
ale cadastrului. Unitatea Administrativ-Teritorială Gălbinași, din
județul Buzău, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale,
nr. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 43, 48, 49,
începând cu data 27.02.2020 pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primaria Gălbinași, conform art.
14 alin. (1) 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 și pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară:
http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau.
l SC Caranda Baterii SRL
anunţă intenţia de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 3812
-colectare deșeuri periculoase,
4520 -întreținere și reparare autovehicule, 4531 -comerţ cu ridicata
de piese și accesorii pentru autovehicule, 4532 -comerţ cu amănuntul
de piese și accesorii pentru autovehicule, 4619 -intermedieri în
comerţ cu produse diverse, 4941
-transporturi rutiere de mărfuri,
în sediul secundar din Timișoara,
jud.Timiș, str.Nera, nr.2.
l Dl. Tripon Mircea PFA anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
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„Elaborare documentație pentru
autorizarea executării lucrărilor
de construire pensiune agroturistică, foișor, împrejmuire, bazin
vidanjabil, platformă și parcări,
racorduri și branșamente la utilități”, propus a fi amplasat în
comuna Beliș, sat Beliș, jud.Cluj.
Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului Cluj, din mun.Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr.99, și la
adresa titularului: loc. Dealul
Negru, nr. 14A, com.Călățele, jud.
Cluj, în zilele de luni-joi, între
orele 09.00-14.00 și vineri între
orele 09.00-12.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Cluj, din mun.Cluj-Napoca, strada Dorobanților, nr.99.

uzufruct viager înscrise sub C1 și
C2 în CF nr.301002 Chișineu Criș,
nr. top 382 Chișineu Criș (provenită din conversia de pe hârtie a
CF nr. 676 Chișineu Criș) și rectificarea cărții funciare susmenționate
în sensul radierii drepturilor de
uzufruct înscrise sub C1 și C2 în
cartea funciară. Proprietar tabular:
Gross Alexandru, decedat. Toți ce
interesați în cauză pot formula
opoziții la prezenta somație, în
termen de 30 de zile de la publicare
și respectiv afișarea somației, în
dosarul cu numărul de mai sus al
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis
în baza Încheierii de ședință din
data de 18.02.2019, conform
art.130 din Decretul Lege nr.
115/1938. Termen de afișare pe o
durată de 30 de zile. Președinte.
Grefier.

l SC Unit Logistics Services SRL
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Hală depozitare /
servicii logistice, platforme betonate, amenajare circulații auto și
accese pietonale, parcări, împrejmuire teren, spații verzi, utilități,
cf. PUZ aprobat prin HCL
nr.50/31.07.2019”, propus a fi
amplasat în județul Ilfov, com.
Clinceni, tarla 9, NC 51796. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov
din București, str.Aleea Lacul
Morii, nr.1, Sector 6, și la sediul
titularului Unit Logistics Services
SRL din Șoseaua de Centură, nr.
4, parter, sat Olteni, com.Clinceni,
județul Ilfov în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE

SOMAȚII
l Judecătoria Chișineu Criș.
Sediu: Chișineu Criș, str.Gării,
n r. 2 4 , j u d e ț u l A r a d . Te l . :
0257.350.692. Fax: 0257.350.231.
Operator 3210/2501. Dosar nr.
3133/210/2019. Emisă la
19.02.2020. Termen: 31.03.2020.
Somație. În dosarul civil cu nr.
3133/210/2019 al Judecătoriei
Chișineu Criș având ca obiect
uzucapiune, reclamanții Kato
Claudia și Kato Andrei în contradictoriu cu pârâții Gui Nicolae și
Barsay Eleonora, solicită să se
constate dobândirea dreptului de
proprietate a reclamanților în
proprietate comună codevălmașă,
cu titlu de uzucapiune, a imobilului
înscris în CF nr.306322 Chișineu
Criș, nr.top 381 Chișineu Criș și
constatarea stingerii dreptului de
uz (drept de folosință pe viață) /

l Convocare: În conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 Administratorul Unic al Aviaţia Utilitară București S.A. convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data
de 30.03.2020 orele 12:00 la sediul
societăţii din București Calea Ion
Zavoi, nr.8, clădirea C6, Biroul
R12, sector 1, București pentru
toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la sfârșitul
zilei de 28.02.2020 (data de referinţă), cu următoarea ordine de
zi: 1. Având în vedere dispoziţiile
H.A.G.E.A. Nr.2/10.12.2019, în
baza dispoziţiilor 207 al.1 lit.c din
Legea societăţilor nr.31/1990,
aprobarea reducerii capitalului
social de la valoarea de
8.343.397,5 lei la valoarea de
8.330.000 lei prin anularea unui
număr de 5.359 acțiuni proprii
dobândite de către Societate ca
urmare a opţiunii acționarilor
persoane fizice ce dețin un
număr total de 5.359 acțiuni cu
valoare nominală de 2,5 RON și
o valoare totală de 13.397,5 lei
pentru restituirea aportului lor la
capitalul social pentru acţiunile
vechi neconsolidate a caror
valoare este mai mică de 250 lei și
pentru retragerea din societate. 2.
Ca urmare a dispoziţiilor
H.A.G.E.A. Nr. 2/10.12.2019,
aprobarea modificării art.7.1 din
Actul constitutiv al Aviaţia Utilitară București SA ca urmare a
reducerii capitalului social, creșterii valorii nominale a acţiunilor
concomitent cu reducerea numărului total de acţiuni, text care va
avea următorul conţinut: “7.1.
Capitalul social, subscris și vărsat
este de 8.330.000 RON împărţit
într-un număr de 33.320 acţiuni
nominative în valoare nominală

GATA!
Simplu, nu?

de 250 RON fiecare și se prezintă
după cum urmează: •capital
social subscris și vărsat: 8.330.000
RON; •aporturi în natură:
2.088.547,5 RON”. Structura
acţionariatului este următoarea:
a. Gărdean Daniela, deţine un
număr de 16.660 acţiuni nominative în valoare nominală de 250
lei fiecare și în valoare totală de
4.165.000 lei, în total reprezentând o cotă de 50% din valoarea
capitalului social subscris revenindu-i o cota de participare la
pierderile și beneficiile societăţii
de 50%. b. Practic S.A., deţine un
număr de 16.660 acţiuni nominative în valoare nominală de 250
lei fiecare și în valoare totală de
4.165.000 lei, în total reprezentând o cotă de 50% din valoarea
capitalului social subscris revenindu-i o cotă de participare la
pierderile și beneficiile societăţii
de 50%. În cazul în care la prima
convocare nu se întrunește
prezenţa corespunzătoare
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se convoacă
pentru data de 31.03.2020 ora 12
la aceeași adresă. Documente
aferente AGA: Convocatorul
materialele supuse dezbaterii
precum și proiectul hotărârii
AGA vor putea fi consultate începând cu data de 24.02.2020 la
sediul societăţii. Propuneri ale
acţionarilor cu privire la AGA:
Unul sau mai mulţi acţionari care
deţin individual sau împreună cel
puţin 5% din capitalul social, au
dreptul de a introduce noi puncte
pe ordinea de zi, însoţite de o
justificare, și de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele propuse a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale
în cel mult 15 zile de la publicarea
convocării. Ordinea de zi revizuită, va fi publicată până la data
de 19.03.2020, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Data de referinţă este 28.02.2020.
Numai acţionarii înscriși la
aceasta dată în Registrul Acţionarilor vor putea participa și vota în
cadrul adunării generale. Acţionarii pot participa la adunările
generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane în
condiţiile legii sau pot vota prin
corespondenţă. Documentele
necesare pentru participarea la
AGA a acţionarilor persoane
fizice sunt: dacă acţionarul se
prezintă personal - actul de identitate iar daca acţionarul este
reprezentat de altă persoană
procura specială și actul de identitate al reprezentantului; Documentele necesare pentru
participarea la AGA a acţionarilor persoane juridice sunt repre-
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zentantul legal– pe baza unui
certificat constatator eliberat de
Registrul Comerţului sau
persoana căreia i s-a delegat
competenţa de reprezentare;
Împuternicirile se pot transmite şi
pe email la adresa office@aviatiautilitara.ro sau se depun la societate
cu 48 de ore înainte de adunarea
generală, fiind reţinute de societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal al
adunării generale. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă, au
posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea
Generală a Acţionarilor prin utilizarea formularului de vot pus la
dispoziţia lor la sediul Aviaţia
Utilitară Bucureşti SA. Formularul de vot prin corespondenţă
însoţit de copia actului de identitate (actionarii persoane fizice)
sau a certificatului de înregistrare
al acţionarului (acţionarii
persoane juridice) vor fi transmise
în original la sediul societăţii până
cel târziu la data de 30.03.2020,
ora 9:00.) Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul societăţii
sau la telefon 021.230.2258, între
orele 9,00–15,00, email: office@
aviatiautilitara.ro. Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A. Administrator
Unic Gărdean Adrian.

LICITAȚII
l Executorul Judecătoresc Vasiliu
Vicențiu I. vinde la licitație
publică în Galați, str.Brăilei,
nr.136, bl.B3, ap. 51, în data de
26.02.2020, ora 09.15, imobilul
compus din teren +construcții
edificate pe acesta, situat în
Galați, str.Morilor, nr.15, preț
evaluare: 925.910Lei. Relații suplimentare la 0236.319.150,
0722.736.632, 0741.142.152.
l Comuna Ruginoasa, jud. Iaşi,
aduce la cunoştinţă publică că în
data de 17.03.2020, ora 13:00 va
avea loc, la sediul Primăriei Ruginoasa licitaţia publică în vederea
concesionării terenului intravilan
în suprafaţă de 362mp situat în
sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi, pe care este
edificată construcţia- Magazin
Consumcoop, cu o suprafaţă
construită la sol de 362mp, defalcate după cum urmează: -Lotul nr.
1 în suprafaţă de 66,62mp (cafe
bar- bufet); -Lotul nr. 2 în suprafaţă de 56,73mp (birouri Consumcoop); -Lotul nr. 3 în suprafaţă de
197,77mp (sală evenimente);
-Lotul nr. 4 în suprafaţă de
40,88mp (sală evenimente), aflat
în domeniul public a Comunei
Ruginoasa şi în administrarea
Consiliului Local al Comunei
Ruginoasa. Persoanele fizice şi

juridice de pe raza comunei pot
achiziţiona caietul de sarcini începând cu data de 28.02.2020 de la
sediul Primăriei Ruginoasa,
deunde vor putea obţine şi relaţii
suplimentare.
l Debitorul SC Global Business
Courier SRL-D – in lichidare, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare
urmatoarele: 1. Sireturi silicon
-716 seturi, pret pornire licitatie
2.159,10 Lei exclusiv TVA; 2. Set
ruj Lichid + creion contur Kyle
-163 seturi, pret pornire licitatie –
555,53 Lei exclusiv TVA; 3. Talpici
protectie talpa - 97 bucati, pret
p o r n i r e l i c i ta ti e 2 59 , 90 Le i
exclusiv TVA. Pretul de pornire al
licitatilor pentru bunurile mobile
apartinand debitoarei SC Global
Business Courier SRL-D, reprezinta 70% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul
de Evaluare listele cu aceste
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in
prealabil la 021.318.74.25. Bunurile pot fi vandute atat in bloc, cat
si individual sau pe categorii.
Participarea la licitatie este conditionata de: -Consemnarea in
contul nr. RO 45 BREL 0002 0020
9 1 7 4 0 1 0 0 des chi s l a Lib r a
Internet Bank SA, cel mai tarziu
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -Achizitionarea
pana la data si ora stabilite pentru
sedinta de licitatie a Caietului de
sarcini ce se achita prin op in
contul nr. RO 43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK
-Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu Urse
si Asociatii SPRL sau in numerar
la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti, Nr.71
Et.5 sector1.Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data
13.03.2020 ora 15.00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 20.03.2020;
27.03.2020; 03.04.2020 ora 15.00.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul lichidatorului
ju d ic ia r d in Buc ure s ti, Str.
Buzesti, Nr. 71, et.5, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Anuntul
poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro
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:
Oraşul Vlăhița, str.Teilor, nr. 5,

bl.T5, ap.SP., COM.H, Vlăhița,
județul Harghita, telefon/fax
0266.246.634, e-mail: office@
primariavlahita.ro, cod fiscal
4245224. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: 7 bunuri
aparținând domeniului public al
Oraşului Vlăhița: 1. spaţiu de
48,00 mp, situat în oraşul Vlăhița,
str.Gabor Aron, nr.6, cu destinația
de activități comerciale, conform
HCL nr. 7/30.01.2020; 2. spaţiu de
33,29 mp, situat în oraşul Vlăhița,
str.Gabor Aron, nr.16, cu destinația de activități comerciale,
conform HCL nr. 8/30.01.2020; 3.
spaţiu de 12,00 mp, situat în
o r a ş u l V l ă h i ț a , s t r. M i h a i
Eminescu, cu destinația de activități comerciale, conform HCL nr.
9/30.01.2020; 4. spaţiu de 12,00
mp, situat în oraşul Vlăhița, str.
Turnatorilor, cu destinația de activități comerciale, conform HCL
nr. 11/30.01.2020; 5. spaţiu de
40,00 mp, situat în oraşul Vlăhița,
str. Republicii, nr.24, cu destinația
de activități culturale pentru copii
din oraşul Vlăhița, conform HCL
nr. 10/30.01.2020; 6. spaţiu de
265,77 mp situat în oraşul Vlăhița,
str. Republicii, nr. 15, cu destinația
de activități socio-culturale din
oraşul Vlăhița, conform HCL nr.
13/30.01.2020; 7. spaţiu de
25,80mp, situat în oraşul Vlăhița,
str. Mihai Eminescu, cu destinația
de activități comerciale, conform
HCL nr. 12/30.01.2020 şi OUG
nr.57/03.07.2019 privind Codul
A d m i n i s t r a t i v. 3 . I n f o r m a ț i i
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile
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:
Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Oraşului Vlăhița,
str. Teilor, nr. 5, bl. T5, ap.SP.,
COM. H, județul Harghita. 3.3.
Costul şi condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 100 Lei /exemplar,
se achită cash la casieria Primăriei
Oraşului Vlăhița. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
20.03.2020, ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
31.03.2020, ora 10.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Primăria Oraşului Vlăhița,
Compartimentul Secretariat, str.
Teilor, nr.5, bl. T5, ap.SP., COM.H,
județul Harghita. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate
-unul exterior şi unul interior. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de deschidere
a ofertelor: 31.03.2020, ora 11.00,
Primăria Oraşului Vlăhița, strada
Teilor, nr.5, bl. T5, ap.SP., COM.H,
județul Harghita. 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
Contencios Administrativ a Tribunalului Harghita, strada Szász
Endre, nr. 6, Miercurea Ciuc,
județul Harghita, telefon
0266.311.275, fax 0266.310.145,
e-mail: tr-harghita@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 21.02.2020.
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, persoana de contact:
Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51,
Giurgiu, județul Giurgiu, telefon
0246.213.588, 0246.213.747, fax
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
-Direcţia Patrimoniu, cod fiscal:
4852455. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren în
suprafață de 56,00 mp, identificat
cu număr cadastral 38185, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în str.Puişor,
FN, conform HCL 446/01.11.2019
şi OUG 57/03.07.2020. 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: Documentaţia de atribuire
se va obţine de persoane juridice
de drept privat român interesate şi
persoane fizice române interesate,
pe suport de hârtie de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu,
B-dul Bucureşti, nr. 49-51, în baza
unei solicitări depuse la Registratură, la cerere şi achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea şi datele de
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire:

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare
Contracte, Primăria Municipiului
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51,
Giurgiu, 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: 100 Lei, la care se
adaugă TVA şi se poate achita în
numerar la Directia de Taxe şi
Impozite Locale Giurgiu. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 13.03.2020, ora
16.00. 4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în plic, în
limba română. 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 18.03.2020,
ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se
depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti,
nr. 49-51, Registratură, Giurgiu,
județul Giurgiu. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: Fiecare participant depune
o singură ofertă în original. 5.Data
şi locul la care se va desfaşura
şedința publică de deschidere a
ofertelor: 19.03.2020, ora 13.30,
Primăria Municipiului Giurgiu,
Şos.Bucureşti, nr. 49-51, sala
Parter, Giurgiu, județul Giurgiu.
6.Denumirea, adresa, numarul de
telefon şi/ sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței:
Tr i b u n a l u l G i u r g i u - S e c ţ i a
Contencios Administrativ Fiscal,
str.Episcopiei, nr.13, Giurgiu,
județul Giurgiu, telefon
0246.212.725, fax 0337.819.940,
e-mail: registratura-tr@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 21.02.2020.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Competență
Profesională pe numele Negrea
Nicoleta Eleonora, eliberat de
A.R.R. Gorj. Îl declar nul.
l Se declară pierdute documentele:
atestaul de conducător auto şi
cartela tahograf emise de ARR Cluj
pe numele Tătaru Corneliu Cosmin.
l Pierdut certificat constatator,
eliberat de ONRC Arad, pentru
Adetrust Premium Srl.Il declar nul.
l Pierdut atestat mărfuri generale,
pe numele Dragosin Sorin, eliberat
de ARR Timiş. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de pregătire
profesională pe numele de Tamas
Istvan Gerzon (Satu Mare).

