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OFERTE SERVICIU
l SC Tillstone Engineering 
&Designer SRL angajeaza: 
muncitor necalificat la demo-
larea cladirilor, captuseli 
zidarie, placi mozaic, faianta, 
gresie, parchet x 50; dulgher 
(exclusiv restaurator) x 50; elec-
trician de intretinere si reparatii 
x 50; sudor x 50. Se ofera masa, 
transport si cazare. Pentru 
relatii suplimentare va rugam 
sa sunati la 0730 543 567.

l Budișteanu Eugenia PFA 
recrutează îngrijitor spații hote-
liere pentru județul Vrancea. Se 
solicită cunoștințe de limbă 
franceză și engleză. Constituie 
un avantaj experiența în acest 
domeniu. Candidații interesaţi 
sunt rugaţi să transmită CV-ul 
la adresa de e-mail: office@dbcr.
ro, până pe data de 11.01.2020, 
sau să sune la nr.0765.443.952 
în vederea stabilirii  unui 
interviu.

l Societatea Curent Metal 
SRL, cu sediul în sat Bungetu, 
strada DCL 50,  nr.157F, 
comuna Văcărești, jud. Dâmbo-
vița, România, J15/1375/2017, 
CUI: 37267059, angajează 
muncitor necalificat în meta-
lurgie,  cod COR 932911. 
Cerințe: -cunoașterea limbii 
turce, scris și vorbit -nivel 
avansat; -studii minime sau 
superioare finalizate cu diplomă 

de absolvire; -corectitudine, 
punctualitate, spirit de iniția-
tivă, f lexibilitate, asumarea 
responsabilității; -experiență în 
metalurgie minim 5 ani; -expe-
riență în domeniu matriță. Se 
oferă salariu motivant și posibi-
litatea de promovare. Persoa-
nele interesate pot depune 
CV-urile până la data de 
09.01.2020 la sediul societății 
noastre sau ne puteți contacta 
la nr.de telefon: 0720.100.389, 
mail: info@curentmetal.ro. 
Concursul va avea loc pe data 
10.01.2020.

l Serviciul Public de Pază al 
Obiectivelor de Interes Jude-
ţean al Consiliului Judeţean 
Harghita, cu sediul în Mier-
curea Ciuc, P-ța Libertății, nr.5, 
judeţul Harghita, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de 
portar, grad profesional I, 1 
post, conform Hotărârii de 
Guvern nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
03.02.2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 07.02.2020, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -minim 12 clase; 
-vechime în muncă: 1 an; -califi-
care profesională (atestat); 
-cunoștinţe de utilizare a calcu-
latorului; -cunoaștere limba 
română, scris și vorbit. Candi-
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daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Serviciului Public de Pază al 
Obiectivelor de Interes Jude-
ţean al Consiliului Judeţean 
Harghita până la data de 
23.01.2020. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Serviciul Public 
de Pază al Obiectivelor de 
Interes Judeţean al Consiliului 
Judeţean Harghita, camera 402, 
persoană de contact: Gidró 
Géza, telefon: 0266.207.700, 
interior: 1679.

l Spitalul Județean de Urgență 
Alexandria, județul Teleorman, 
str.Libertății, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant: 
1 post asistent medical prin-
cipal în cadrul Laboratorului de 
Medicină Legală, pe perioadă 
nedeterminată. Condiții speci-
fice de participare la concurs 
pentru asistent medical prin-
cipal: -Condiţii de studii: absol-
vent al Școlii Postliceale; 
-certificat membru eliberat de 
OAMGMAMR; -certificat grad 
principal; -Condiţii de vechime: 
5 ani vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Județean de 
Urgență în data de 03.02.2020, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data 
și ora interviului vor fi anunțate 
după rezultatul probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Județean de Urgență 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului 
și trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, documentele prevă-
z u t e  l a  a r t . 7  d i n  H G 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Biblio-
grafia și relatii suplimentare la 
avizierul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefonul: 
0247.306.723.

l Primăria Nereju, cu sediul în 
comuna  Nere ju ,  judeţu l 
Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de îngri-
jitor, în cadrul Compartimen-
tului Administrativ, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 

03.02.2020, ora 14.00; -Proba 
interviu în data de 05.02.2020, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: diplomă de 8 
clase; -vechime: fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Nereju, județul Vrancea. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Nereju,  județul  Vrancea, 
persoană de contact: Sbîrciog 
Cristian-Eduard, telefon: 
0237.266.200, fax: 0237.266.149, 
e-mail: primarianereju@yahoo.
com.

l creart -Centrul de Creaţie, 
Artă și Tradiţie al Municipiului 
București, cu sediul în Bucu-
rești, str.Piaţa Lahovari, nr.7, 
sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante de: Servi-
ciul Producție și Tehnic: consi-
lier (S) IA, 1 post, conform HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice. Documente necesare 
pentru întocmirea dosarului de 
concurs: -cerere de înscriere la 
concurs adresată conducăto-
rului instituţiei publice organi-
zatoare; -copia actului de 
identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; -copiile 
documentelor care să ateste 
nivelul studiilor și ale altor acte 
care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile 
documentelor care atestă înde-
plinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de instituția 
publică; -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, adeverin-
ţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate. 
Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emiten-
tului și calitatea acestuia, în 
formatul-standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; -Curri-
culum vitae. Copiile de pe certi-
ficatele prevăzute mai sus se 
prezintă însoţite de documen-
tele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretariatul 
comisiei de concurs, sau în copii 
legalizate. Conform art.3 al HG 
nr.286/2011, pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; 
b)cunoaște limba română, scris 
și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condițiile de studii 
și, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situa-
ț ie i  în  care  a  intervenit 
reabilitarea. 1.Pentru consilier 
(S) IA în cadrul Serviciului 
Producție și Tehnic, concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 03.02.2020, ora 
11.00; -Proba interviu în data 
de 07.02.2020, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții specifice: 

-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență, cu speciali-
zare în administrație publică; 
-studii de masterat absolvite, în 
administrație publică; -cunoș-
tinţe de operare/programare pe 
calculator, respectiv Microsoft 
Office: Word, Excel, Power 
Point -nivel avansat; -vechime 
în activitatea instituțiilor 
publice minim 2 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul creart, 
din str.Piaţa Lahovari, nr.7, 
sector 1, Compartimentul 
Resurse Umane. Relaţii supli-
mentare la sediul din str.Piaţa 
Lahovari ,  nr.7 ,  sector  1 , 
Compartimentul  Resurse 
Umane, persoană de contact: 
Tudor Ana Maria, telefon: 
0799.962.242.

CITAŢII
l Numitul Alexa Gheorghe 
Cristian, cu domiciliul in Iasi, 
sat Vladeni, com. Vladeni, este 
chemat în calitate de parat la 
data de 27.01.2020, orele 08.30 
la Judecătoria Iași, complet 
C 0 1 m ,  î n  d o s a r u l 
28477/245/2018 având ca obiect 
actiune in constatarea calității 
de unic moștenitor, în contra-
dictoriu cu reclamanta ALEXA 
Valeria.

l Numiții Cociuba Lucian 
-Adrian și Bosancu Angelica 
(născută Cociuba) cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Arad, str. 
Făt Frumos, nr.37, bl.A4, sc. C, 
ap.14 sunt citați pentru data de 
30.01.2020 în calitate de pârâți 
în dosarul nr.15261/55/2019 al 
Judecătoriei Arad având ca 
obiect succesiune.

l Văduva Maria Genona, cu 
domiciliul în Sadova, Dolj, este 
chemată în 05.02.2020, la Jude-
cătoria Craiova, ora 09.00, 
c o m p l e t  3 3 ,  î n  d o s a r 
1011/215/2018, având obiect 
partaj cu Văduva Gheorghiță.

l Numitul Mititelu Mihai, cu 
ultimul domicilu cunoscut în 
Iași, str.Mihai Sturza, nr.22, 
Cămin Tehnoton, et.4, ap.18, 
este chemat să se prezinte în 
data de 14.01.2020, ora 11.00, la 
Biroul  Notarulu i  Publ ic 

Ciolpan Doru, situat în Iași, str.
Aleea Nicolina, nr.13, pentru 
a-și manifesta acordul în 
vederea eliberării unui pașaport 
s implu  minore i  Mit i te lu 
Patricia Bianca.

l Se citează pentru ziua de 14 
ianuarie 2020 numiţii Mihaly 
Sofia și Mihaly Gavrila, pârâți 
în dosar nr. 585/307/2019 al 
Judecătoriei Sighetu Marmaţiei 
Maramureș.

ADUNĂRI GENERALE
l Obștea Moșnenilor Călinești 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară, prin președinte 
Dulcea Dumitru Eugen, la 
sediul obștii, din sat Călinești, 
nr. 4, oraș Brezoi, județul 
Vâ l c e a ,  p e n t r u  d a t a  d e 
26.01.2020, ora 14.00, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Dare de 
seamă; 2. Informare/aprobare 
Adunare Generală privind 
modificările survenite în 
evidențele obștii a noillor 
membrii, rezultate în urma 
decesului titularului/lor, sau 
vânzare/cumpărare drepturi; 3. 
Raportul comisiei de cenzori; 4. 
Aprobare  BVC 2020 ;  5 . 
Alegerea membrilor consiliului 
de administratie; 6. Discuții.  

LICITAŢII
l Lichidator judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica Renault Trafic 
proprietatea debitoarei S.C 
LUPU SRL, la pretul de 3.300 
EURO plus TVA. Licitatia va 
avea loc in zilele de 14 16 si 17 
ianuarie 2020, orele 14 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. 
Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se 
pot obtine de la sediul lichidato-
rului judiciar. Relatii suplimen-
tare la tel. 0728.878298.

l SC Koptimmo Imob SRL, 
prin lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
urmatorului activ: Proprietate 
imobiliara industriala C10 – 
Depozit + birouri (su = 1664,80 
si casa scarii su = 362,49 mp) si 
teren intravilan aferent in 
suprafață de 2515 mp, situate 
in Ploiești, Șos. Ploiești - Târgo-
viște, km 8, Prahova, înscrise în 
CF a Mun. Ploiești nr. 133408, 
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la pretul de 1.850.700 lei la care 
se aduga TVA. Licitaţia are loc 
in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 28.10.2019 si 
conform caietului de sarcini, ce 
poate fi achizitionat de la sediul 
lichidatorului la pretul de 5000 
lei fara TVA. Garantia de parti-
cipare la licitatie este 10% din 
pretul de pornire. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 23.01.2020, 
06.02.2020 si 20.02.2020 orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B, jud. Prahova. Relaţii supli-
mentare la 0344104525.

l Centrul Chinologic Sibiu, cu 
s e d i u l  î n  S i b i u ,  C a l e a 
D u m b r ă v i i ,  n r . 1 5 7 , 
t e l . 0 2 6 9 . 2 3 5 . 1 8 1 ,  f a x : 
0269.240.090,  cod fiscal : 
4 2 4 0 9 2 8 ,  c o n t  I B A N : 
RO42TREZ 
5765005XXX000209, deschis la 
Trezoreria Sibiu, organizează 
cedarea cu titlu gratuit a 9 câini 
de serviciu. Animalele pot fi 
văzute la sediul Centrului 
Chinologic Sibiu. Transmiterea 
fără plată va avea loc în peri-
oada 09.01.2020-20.01.2020, la 
sediul Centrului Chinologic 
Sibiu. Lista completă a bunu-
rilor şi relaţii suplimentare se 
o b ţ i n  l a  t e l e f o n : 
( 4 0 ) 0 2 6 9 . 2 3 5 . 1 8 1 ,  f a x : 
(40)0269.240.090, www.centrul-
chinologic.ro/interes public/
licitatii publice sau la sediul 
c e n t r u l u i :  S i b i u ,  C a l e a 
Dumbrăvii, nr.157.

l Anunț privind organizarea 
licitației de vânzare a pietrei 
(andezitului) din cariera de 
piatră „Eszenyő”, af lată în 
proprietatea privată a comunei 
Remetea. Organizatorul licita-
ț i e i :  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Remetea, cu sediul în comuna 
Remetea, P-ța Cseres Tibor, 
nr.10, județul Harghita, CIF: 
4367655, tel./fax: 0266.352.101, 
e-mail: office@gyergyoremete.
ro .  Obiectu l  procedur i i : 
Vânzarea 150.000To de piatră 
(andezit) din cariera de piatră 
„Eszenyő”, aflată în proprie-
tatea privată a  comunei 
Remetea. Modalitatea de obți-
nere  documentaț ie :  pr in 
punerea la dispoziţia persoanei 
interesate, gratuit, care a 
înaintat o solicitare în acest 

sens a unui exemplar din docu-
mentaţia de atribuire, pe suport 
h â r t i e  ş i / s a u  p e  s u p o r t 
magnetic. Depunerea ofertei: 
Orice persoană interesată are 
dreptul de a depune ofertă în 2 
exemplare la sediul Primăriei 
Comunei Remetea până la data 
de 31.01.2020, ora 09.00. Locul 
desfăşurării licitației: sediul 
Primăriei Comunei Remetea, 
comuna Remetea, P-ța Cseres 
Tibor, nr.10, județul Harghita, 
în data de 03.02.2020, la ora 
09.00. Pentru informații şi date 
suplimentare vă puteți adresa 
organizatorului l icitației: 
C o m u n a  R e m e t e a , 
tel.0266.352.101.

l Compania Naţională De Căi 
Ferate “CFR” S.A Sucursala 
Regionala De Căi Ferate 
Braşov - Divizia Comercială cu 
sediul în Braşov, str. Politehnicii 
nr.1, organizează la sediul 
societăţii, licitaţie publică în 
data de  6 Februarie 2020 
pentru închirierea statiei CF 
Brasov - cladirea de calatori, 
domeniul privat C.N.C.F. 
“CFR” S.A în vederea desfăşu-
rării de activităţi comerciale, 
prestări servicii, etc. Suprafata 
de inchiriere este de 3.883,39 
mp: din care suprafata de 
3.780,56 mp la un tarif de 
pornire de 31,23lei/mp/luna 
fara TVA pentru activitati 
comerciale/prestari servicii si 
102,83mp la un tarif de pornire 
de 21,00lei/mp/luna fara TVA 
pentru spatii destinate vanzarii 
de bilete si birou de informatii. 
Suprafata supusa inchirierii 
necesita lucrari de reamenajare 
in valoare estimata de 4,3 mil. 
euro iar perioada de inchiriere 
este de 10 ani cu posibilitatea 
de prelungire a contractului pe 
inca 5 ani. Investitia se amorti-
zeaza pe perioada duratei de 
inchiriere a suprafetelor inchi-
riate si la expirarea contractului 
va fi predata catre CN CFR SA 
- SRCF Brasov fara plata.  În 
vederea participării la licitaţie 
este necesară achiziţionarea 
caietului de sarcini şi a instruc-
țiunilor pentru ofertanți, unde 
se regăsesc criteriile de selecţie 
a ofertanţilor, valoarea taxelor 
ce trebuie achitate. Instrucțiu-
nile pentru ofertanți şi caietul 
de sarcini se pot procura de la 
sediul Sucursalei Regionala CF 

Braşov-Divizia Comercială - 
Serviciul Valorificare Active. 
Documentele necesare partici-
pării la licitaţie şi propunerea 
financiară se vor depune în plic 
închis, conform prevederilor 
din instrucțiunile pentru ofer-
tanți, la sediul  Sucursalei Regi-
onala de Căi Ferate Braşov 
- Birou Registratură- camera 
D01, până la data de 30 Ianu-
arie 2020, orele 15.00. Pentru 
detalii vă puteţi adresa la sediul 
Sucursalei  Regionala CF 
Braşov–Divizia  Comercială, 
Serviciul Valorificare Active  
(telefon: 0268/410108) sau 
p u t e ţ i  a c c e s a  s i t e - u l 
C.N.C.F.„CFR” S.A. - www.cfr.
ro - Închirieri/ Vânzări/ Nivel 
Regional  /Regionala  CF 
Braşov.

l 1.Informați i  generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identifi-
care fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Comuna Crăcăoani, Strada 1, 
nr.166, comuna Crăcăoani, 
jude țu l  Neamț ,  t e l e fon : 
0 2 3 3 . 2 4 6 . 0 0 9 ,  f a x : 
0233.246.009, e-mail: primari-
acracaoani@yahoo.com, cod 
fiscal: 2614163. 2.Informații 
generale privind obiectul 
concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesi-

onat: suprafață de 4mp, spațiu 
situat în incinta Școlii Gimna-
ziale din sat Magazia, Comuna 
Crăcăoani, bun proprietate 
p u b l i c ă ,  c o n f o r m  H C L 
72/18.12.2019 şi temeiului 
legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documen-
tația 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 documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul institu-
ției. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului de la 
care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment Achiziții 
Publice şi Resurse Umane, 
Primăria Comunei Crăcăoani, 
Strada 1, nr.166, Comuna 
Crăcăoani, județul Neamț. 

3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Fără 
costuri. 3.4.Data-limită pentru 
sol ic i tarea clarif icări lor : 
21.01.2020, ora 16.00. 4.Infor-
m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 30.01.2020, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: la 
R e g i s t r a t u r a  P r i m ă r i e i 
Comunei Crăcăoani, Strada 1, 
nr.166, Comuna Crăcăoani, 
județul Neamț. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original şi 1 exemplar 
copie. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 
30.01.2020, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Cracăoani, 
Strada 1, nr.166, Comuna 
Crăcăoani, județul Neamț. 6.
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Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Consiliul Național de 
Soluționare a Contestațiilor, str.
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
B u c u r e ş t i ,  t e l e f o n : 
021.310.46.41, 021.310.46.72, 
f a x :  0 2 1 . 3 1 0 . 1 6 . 4 2 , 
021.890.07.45, e-mail: office@
cnsc.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.01.2020.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Comuna Golăieşti, strada Prin-
cipală, județul Iaşi, telefon/fax: 
0371.693.698, e-mail: primaria-
golaiesti@yahoo.com, cod 
fiscal: 4540577. 2.Informații 
generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 

imobil cu destinaţie farmacie, 
în suprafaţă de 60,59mp, 
amplasat în incinta Centrului 
de zi pentru copii, Tarla 13, Cc 
831, situat în sat Golăieşti, 
comuna Golăieşti, judeţul Iaşi, 
bun propr ie tate  publ ică , 
conform HCL nr.52/30.12.2019 
ş i  t emeiu lu i  l ega l :  OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, transmisă cu 
cel puțin o zi înainte, de la 
sediul Primăriei Comunei 
Golăieşti. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Golăieşti, 
strada Principală, județul Iaşi. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Fără 
costuri. 3.4.Data-limită pentru 

so l ic i tarea  c lar i f icăr i lor : 
27.01.2020, ora 15.00. 4.Infor-
m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 03.02.2020, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la Registratura 
Primăriei Comunei Golăieşti, 
strada Principală, județul Iaşi. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original şi 2 
exemplare copii. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 03.02.2020, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei 
Golăieşti, strada Principală, 
județul Iaşi. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax 
şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribuna-
lului Iaşi -Palatul de Justiție, 
strada Elena Doamna, nr.1A, 
Iaşi, județul Iaşi,  telefon: 
0 3 3 2 . 4 0 3 . 6 4 7 ,  f a x : 
0332.435.700, e-mail: tr-ia-

si-civ2@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.01.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Paizan Ionut Catalin. Il declar 
nul.

l Subsemnatul Preunca Gavril 
domiciliat în Braşov, str. De 
Mijloc nr. 93, am pierdut Certi-
ficat de Pregătire Profesională 
Mărfuri Generale în luna 
decembrie în localitatea Braşov.  
Îl declar nul.

l Pierdut Legitimație student 
reducere transport, emis de 
Universitatea Babeş-Bolyai, 
Facultatea de Științe Politice, 
Administrative şi ale Comuni-
cării pe numele Marina Denisa. 
O declar nulă.

l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională  seria 139363  şi 
c a r t e l  t a h o g r a f  s e r i a 
H00396458D emise de  ARR 

Deva, pe numele Dudrik Stefan. 
Se declară nule.

l Subsemnatul Doni Ioan-Ale-
xandru declar nulă legitimația 
de student pentru reducere/
gratuitate la transport cu seria 
A, numărul 0418906, eliberată 
de către UNAP.

l Pierdut atestat de taxi emis 
de ARR Dolj pe numele Voinea 
George. Se declară nul.

l S.C. Transporturi Auto SA 
Botoşani declar pierdute blocu-
rile facturiere care conţin factu-
rile cu seria BTTRA şi numerele 
următoare: 1007301 - 1007350; 
1007351 -1007400; 1007401 - 
1007450; 1007601 - 1007650; 
1007651 - 1007700; 1007701 - 
1007750; 1007751 - 1007800; 
1007801 - 1007850; 1007851 - 
1007900; 1007901 - 1007950; 
1007951 - 1008000; 1008001 - 
1008050; 1008101 - 1008150; 
1008201 - 108250; 1008301 - 
1008350, ce au fost emise de SC 
Transporturi Auto SA Botoşani 
în anul 2014.


