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OFERTE SERVICIU
l SC General Electro Proexim SRL 
caută electrician joasă și medie tensiune. 
Candidatul ideal: absolvent de școală de 
profil energetic sau calificare în domeniu 
energetic, carnetul de conducere B- 
prezintă un avantaj. Salariu atractiv în 
funcție de experiență, bonusuri, bonuri 
de masă. Cazare și transport asigurat 
pentru persoanele care nu sunt din 
București. Pentru mai multe detalii 
sunați la: 0770.369.391.

l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, 
cu sediul în Bulevardul Ghencea, nr.35, 
sector 6, București, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată nedetermi-
nată a unui post vacant de conducere de 
personal civil contractual de șef birou 
gr.II la biroul marketing în secţia mana-
gement din Centrul de administrare 
stadion „Steaua” (absolvenţi de studii 
universitare cu diplomă de licenţă, 
economice sau juridice). Desfășurarea 
concursului: 13.05.2020, ora 11.00- proba 
scrisă; 18.05.2020, ora 10.30- proba prac-
tică; 21.05.2020, ora 10.30- interviu. 
Data limită de depunere a dosarelor: 
05.05.2020, ora 16.00. Probele se desfă-
șoară la sediul clubului, unde se depun și 
dosarele de concurs și sunt afișate și 
detaliile organizatorice. Datele de 
c o n t a c t  a l e  s e c r e t a r i a t u l u i : 
tel.021.413.60.07, int.143.

l Primăria orașului Mărășești, jud. 
Vrancea organizează în 27-05-2020, ora 
10, Concursul privind ocuparea unui 
post vacant personal contractual, pe 
perioadă nedeterminată, de  asistent 
social, grad debutant, în Comparti-
mentul protecția copilului și familiei, din 
Direcția de asistență socială, din subor-
dinea Consiliului local al or. Mărășești. 
Condiții de participare: 1. Generale- 
conform art.3 din HG 286/2011 modifi-
cată și completată. 2. Specifice: 
-diplomă/ adeverință/ absolvire studii 
superioare, cu diplomă de licență- cu 
specializarea Asistență socială, sau, 
Teologie Asistență socială. -Aviz de exer-
citare a profesiei de asistent social- elibe-
rată de Registrul Național al Asistenților 
Sociali din România. -Vechime în 
muncă– nu se cere. În perioada 16.04- 
05.05.2020, la sediul Primăriei se vor 
depune dosarele de participare la 
concurs, conform art.6 din HG nr. 
286/2011. Concursul va avea următoa-
rele etape: 1. Selecția dosarelor între  
06-07.05.2020; 2. Proba scrisă în 27-05-
2020, ora 10. 3. Interviul- dată anunțată 
după proba scrisă. Contestațiile se pot 
depune în maxim o zi lucrătoare de la 
afișarea rezultatelor. Bibliografia afișată 
pe site-ul și afișierul instituției. Relații 
suplimentare, la sediul Primăriei 
orașului Mărășești și telefon 0237260150.

l DORLE S.R.L., cu sediul în Sat 
Certeze, Com. Certeze, Str. Copaceni, 
Nr. 722, Jud. Satu Mare, angajează 
cameristă hotel. Cerințe: 8 clase și cunoș-
tințe de limbă engleză. Transmiterea 
C.V.-ului se face la email: dor_ghe@
yahoo.com. Numai candidații selectați 
vor fi contactați.

DIVERSE
l Anunț public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu. 
Fremato Imobiliare SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 

emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Clădire Administrativă cu 
Spații Depozitare, Spații Tehnice, Spații 
Mentenanță, Alei Carosabile și Pietonale, 
Platforme, Parcare, Împrejmuire, Branșa-
mente Utilități, Puț Forat, Semnalistică, 
Amenajare Spații Verzi Plantate și Orga-
nizare de Șantier”, propus a fi amplasat în 
comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului, nr. 
cad. 54747, jud.Ilfov. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 
6, București, în zilele de luni-joi, între 
orele 8.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-
14.00 și la sediul Fremato Imobiliare SRL, 
din strada Nerva Traian, nr.3, camera 
nr.6bis, etaj 9, Sector 3, București. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Ilfov.

l Oprea Eugen Ionuț, titular al proiec-
tului “Amenajare service auto și spălă-
torie tip self service“, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Ilfov, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
“Amenajare service auto și spălătorie tip 
self service“, propus a fi amplasat în 
comuna Cernica, sat Bălăceanca, T53, 
parcela 432/I/1, Județul Ilfov. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr. 
1, Sector 6, Bucuresti, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-13.00, vineri, între orele 
9.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmif.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet 
a autorității competente pentru protecția 
mediului.    

l Anunţ privind suspendarea termenului 
de decădere pentru depunerea cererilor de 
rectificare a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Prahova. 
Denumire UAT: Măneciu. Sectoare cadas-
trale: 22; 28; 34; 42; 75; 80. Începând cu 
data de 16.03.2020 potrivit prevederilor 
art. 41 din Decretul nr. 195/2020 publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 212/16.03.2020 privind instituirea stării 
de urgenţă pe teritoriul României, a fost 
suspendat de drept termenul de afișare a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Pe 
durata stării de urgenţă, documentele 
tehnice ale cadastrului publicate la sediul 
primăriei Comunei Măneciu, sat Măneciu 
Ungureni, nr. 273, nu se scot de la afișare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Măneciu și pe site-ul ANCPI în 
termen de 25 de zile calendaristice, după 
încetarea stării de urgenţă, conform art. 
14 (alin1) și (2) din Legea cadastrului si 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările si completările ulteri-
oare. Alte indicatii utile pentru cei 
interesat i :  t e l  0244295225,  fax 
0244295400, e-mail maneciu_urbanism@
yahoo.com. Informații privind Programul 
național de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obține de pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/

l UAT Comuna Căpâlnița din Județul 
Harghita, anunță că, începând cu data de 
16.03.2020, se suspendă de drept, pe peri-
oada stării de urgență, termenul de afișare 
a documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele nr.17, 41, 42 și 44 din 

UAT comuna Căpâlnița, afișate în data 
de 17.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile. 
Ca efect al suspendării, termenul început 
să curgă înainte de 16.03.2020 se 
suspendă și va relua cursul la data înce-
tării stării de urgență, socotindu-se pentru 
împlinirea termenului și timpul scurs 
înainte de suspendare.

l Suciu Flavius Viorel, titularul planului 
PUZ -zonă locuințe și servicii, propus a fi 
amplasat în comuna Giarmata, sat Giar-
mata, jud.Timiș, CF 403080, nr.top 
A1076/1/20 și CF nr.408101 nr.top 
A1076/1, aduc la cunoștința publicului că 
decizia etapei de încadrare din procedura 
de reglementare conform HG 1076/2004 
este cea de adoptare a planului fără aviz 
de mediu. Propunerile de reconsiderare 
ale deciziei se vor transmite în scris în 
termen de 10 zile calendaristice la sediul 
APM Timiș, b-dul Liviu Rebreanu, nr. 
18-18A, Timișoara.

l Naim TVN Cable TV SRL, localitatea 
Bucoșnița, nr.154, jud.Caraș-Severin, 
anunță elaborarea primei versiuni a 
planului/programului Planului Urbanistic 
Zonal, “Elaborare Plan Urbanistic Zonal 
(PUZ) Pentru Zona Cu Funcțiuni Mixte: 
Parcare și Pensiune”, situat în extravi-
lanul localității Ghiroda, identificat prin 
CF nr. 400635 și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea avizului de 

mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului/programului se poate realiza la 
adresa Proiectantului planului/progra-
mului, localitatea Timișoara, str.Banul 
Mărăcine, nr.13A, zilnic, între orele 07.30-
12.30. Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM Timiș, 
str.B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în 
termen de 18 zile calendaristice de la data 
prezentului anunț.

l Marian Nica, cu domiciliul în Mun.
București, Comuna Cernica, Sat Bălă-
ceanca, titular ai planului/programului 
„Construire hale cu funcțiunea de depozi-
tare și producție”, din jud.Ilfov, Comuna 
Cernica, identificat prin NR.CAD.: 54887,  
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru planul/programul menți-
onat. Informațiile privind programul/
proiectul propus poate fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, 
de luni până joi, între 9.00-11.00. Obser-
vații/comentarii și sugestii se primesc în 
scr is  la  sediul  APM Ilfov ( te l . 
0 2 1 . 4 3 0 . 1 5 . 2 3 ,  0 2 1 . 4 3 0 . 1 4 . 0 2 , 
0746.248.440).

l Această informare este efectuată de 
către SC Lidl Imobiliare Romania Mana-
gement SCS, sat. Nedelea, com.Ariceștii 
Rahtivani, DN72, Crângul lui Bot km 73 

+ 810, cam. 203, jud. Prahova, ce intențio-
nează să solicite la “AN APELE 
ROMÂNE” RA- ABA BANAT, aviz de 
gospodărire a apelor pentru investiția 
“Construire supermarket LIDL și amena-
jare locuri de parcare în incintă, ampla-
sare panouri publicitare pe teren 
proprietate și fațadă, amplasare totem, 
amenajare accese, împrejmuire proprie-
tate, organizare de șantier”, loc.Oravița, 
jud.Caraș Severin. Această investiție este 
nouă. Apele uzate menajere vor fi preluate 
de către rețeaua operatorului local. Ape 
uzate tehnologice: nu este cazul. Această 
solicitare este conformă cu prevederile 
Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul la 
adresa menționată. Persoanele care doresc 
să transmită observații, sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului la 
adresa de mai sus, sau la telefon: 
0759.209.366. SC Lidl Imobiliare 
Romania Management SCS.

COMPANII
l Comunicat de Presă: Disponibilitate 
Raport Anual 2019- rezultatele finan-
ciare anuale la 31.12.2019: Institutul de 
Cercetări în Transporturi– INCER-
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LICITATII

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria municipiului
Bistriţa, CIF 4347569, cu sediul în Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, județul Bistriţa-Năsăud, telefon/fax:
0263.232.391, persoană de contact: Gabriela Țifrea, email: gabrielatifrea80@yahoo.com.

Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Teren în suprafață de 116,5 ha, identificat în CF Bistriţa nr. 85167,
nr. cadastral 85167, proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiului Bistriţa, localitatea
componentă Unirea, str. Aerodromului, nr. 33. Acest teren va fi scos la licitaţie în 7 loturi distincte.
Închirierea se face conform OUG 57/2019 și Hotărârii Consiliului Local nr. 52 din 27.03.2020. 

Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: La cerere contra cost pe suport de hârtie și gratuit în format electronic prin
accesarea paginii de internet a Primăriei municipiului Bistrița, la secțiunea Anunțuri/Direcția Patrimoniu/
Anunțuri licitații.

Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Serviciului public municipal “Direcţia
Patrimoniu” din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Gh. Șincai, nr. 2. 

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se poate achita la casieria Direcției Patrimoniu
sau în contul RO98TREZ10121E335000XXXX deschis la Trezoreria Bistrița.

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 05.05.2020, ora 16.00.

Informații privind ofertele: Data-limită de depunere a ofertelor: 14.05.2020, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Serviciului public municipal “Direcţia Patrimoniu”
Bistriţa, str. Gh. Șincai, nr. 2.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar. 

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.05.2020, ora 10.00,
la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6.

Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Bistriţa, cu sediul în municipiul
Bistriţa, str. Alba Iulia, nr. 1, etaj 1, tel. 0263.212.45.27, e-mail: jud-bistrita-dosare@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14.04.2020.

PRIMAR, Ovidiu Teodor CREŢU
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TRANS- S.A. cu sediu social în Bucu-
reşti, Str. Calea Griviţei nr. 391-393, 
sector 1, sediu secundar în Bucureşti, 
Şoseaua Bucureşti- Ploieşti nr. 42-44, 
Clădirea B, aripa B1, et.1 şi 2, sector 1, 
Te l :  + 4 0 ( 2 1 ) 3 1 6 . 2 3 . 3 7 ;  F a x : 
+40(21)316.13.70; E-mail: incertrans@
incertrans.ro; Web: http://www.incer-
trans.ro, J40/17093/1993, C.U.I. 
R04282451, Capital social: 2.970.195 
R O N ,  c o n t  n r.  R O 5 8 R N C B 
0072048871460001 deschis la Banca 
Comercială Română, Sucursala sect.1, 
informăm  investitorii şi acţionarii socie-
tăţii că, în conformitate  cu prevederile 
legale privind piaţa de capital, ale Regu-
lamentului A.S.F. nr. 5/2018 art.125(2) şi 
Calendarul financiar pentru anul 2020, 
Raportul Anual 2019 -rezultatele finan-
ciare anuale la 31.12.2019 ale societăţii 
Institutul de Cercetări în Transporturi– 
INCERTRANS- S.A. va fi disponibil 
pentru acţionari, investitori şi public şi 
transmis către A.S.F. şi B.V.B.- Piaţa 
AeRO, începând cu data de 16.04.2020. 
Acest raport poate fi consultat pe websi-
te-ul societăţii www.incertrans.ro sau la 
adresa  www.bvb.ro la simbolul INCT.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic al INCAF S.A. 
Ploiesti convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor in data de 
21.05.2020, orele 14,00, la adresa din 
Ploiesti, str. Laboratorului nr. 15A, 
cladirea C1, etaj 1, biroul nr. 9, judetul 
Prahova, pentru toti actionarii inregis-
trati in Registrul Actionarilor la sfarsitul 
zilei de 27.04.2020. Daca A.G.O.A. nu va 
fi statutara la data de mai sus, se fixeaza 
si se considera convocata o a doua 
A.G.O.A. pentru data de 22.05.2020, 
orele 14,00, in acelasi loc. Informatii 
suplimentare la sediul INCAF SA, 
Ploiesti, str. Laboratorului nr. 15A, 
cladirea C1, etaj 1, biroul nr. 9, judetul 
Prahova, nr. tel. 0723/227733, in ziua de 
joi, intre orele 11:00 - 13:00.

l Convocatorul Adunării Generale 
Ordinare a acționarilor Sere Vitan-Bâr-
zeşti SA. Admnistratorul unic al Sere 
Vitan-Bârzeşti SA, pesoană juridică 
română, cu sediul în com. Glina, str. 
Parcului FN, Activ Glina, Ferma 
Zootehnica, nr. cad. 765, jud.Ilfov, înre-
gistrată în Registrul Comerțului sub nr. 
J23/1301/2004, CUI: 397319, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor, în baza legii 31/1990, republicată, 
pentru data de 20.05.2020, ora 13.00, la 
sediul societății din com.Glina, str.
Parcului FN, Activ Glina, Ferma 
Zootehnica, nr. cad. 765, jud.Ilfov, 
pentru toți acționarii societății, înregis-
trați la Depozitarul Central SA, la sfâr-
şitul zilei de 11.05.2020, data de 
referință, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea raportului de gestiune al 
administratorului unic la 31.12.2019. 
2.Descărcarea de gestiune a administra-
torului pentru exercițiul financiar 2019; 
3.Aprobarea raportului Comisiei de 
Cenzori la 31.12.2019. 4. Aprobarea 
situațiilor financiare anuale încheiate la 
31.12.2019. Fiecare acționar are dreptul 
să adreseze întrebări şi să solicite materi-
alele informative privind punctele de pe 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor. Întrebările vor putea 
fi transmise Societății prin e-mail, la 
adresa de e-mail: serevitan@gmail.com, 
astfel încât acestea să fie primite de către 
societate până la data de 18.05.2020. 
Unul sau mai mulți acționari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puțin 
5% din capitalul social au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiția ca fiecare 
punct să fie însoțit de o justificare. Drep-
turile acționarilor prevăzute mai sus pot 
fi exercitate numai în scris (transmise 
prin posta sau servicii de curierat la 
sediul societății sau prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă, conform 
Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, cu modificările şi completă-
rile ulterioare), la adresa de e-mail: sere-
vitan@gmail.com, până la data de 

27.04.2020. Acţionarii pot participa 
personal, prin reprezentanții lor legali 
sau prin reprezentanți mandatați cu 
procură specială sau prin utilizarea 
formularului de vot prin corespondență. 
Procurile speciale/buletinul de vot prin 
corespondență şi documentele aferente 
se vor transmite prin poştă sau servicii 
de curierat, la sediul societății, sau prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă, 
conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, cu modificările şi 
completările ulterioare, la adresa de 
e-mail: serevitan@gmail.com, încât 
acestea să fie primite până la data de 
18.05.2020, ora 13.00 a.m., menționând 
pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului 
„Pentru Adunarea Generală Ordinară a 
A c ț i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
20.05.2020/28.05.2020”. Formularele de 
procură specială, formularele de vot prin 
corespondență, precum şi celelalte mate-
riale informative asupra punctelor aflate 
pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor se pot solicita, în 
scris, la adresa de e-mail: serevitan@
gmail.com, începând cu data de 
15.04.2020. Documentele solicitate pot fi 
transmise acționarilor, prin poştă, 
servicii de curierat sau email, în funcție 
de solicitarea acestora. În situația în care 
măsurile adoptate de autoritățile publice 
privind pandemia COVID-19, limitează 
numărul de persoane care pot participa 
fizic la o întrunire, acționarii sunt rugați 
să utilizeze posibilitatea de vot prin 
corespondență. În situația neîndeplinirii 
cvorumului necesar se convocă o nouă 
adunare generală ordinară a acționarilor 
pentru data de 28.05.2020, la aceeaşi oră 
şi în acelaşi loc. Informații suplimentare 
pot fi obținute la la telefon: 0742.512.085, 
luni-vineri, între orele 10.00-17.00, sau la 
adresa de e-mail: serevitan@gmail.com. 
Admnistrator Unic, Eugen Stănculescu.

l Convocator: Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al S.C. Zmeura S.A., cu 
sediul în Bucureşti, b-dul Unirii, nr.20, 
bl.5C, sector 4, înmatriculată la O.R.C. 
sub nr. J40/2060/1991, având CUI 
404254, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară  a Acţionarilor S.C. Zmeura 
S.A. în data de 20.05.2020, ora 12.00, la 
sediul SC Trivale SA, Piteşti, str.Depozi-
telor, nr.6 , având următoarea ordine de 
zi: 1.Discutarea, aprobarea sau modifi-
carea situaţiilor financiare aferente 
exerciţiului financiar 2019, pe baza 
rapoartelor prezentate de preşedintele 
consiliului de administraţie şi de cenzori; 
2.Descărcarea de gestiune a consiliului 
de administraţie pentru exerciţiul  finan-
ciar 2019; 3. Aprobarea repartizării 
profitului net realizat în anul financiar 
2019; 4. Aprobarea prelungirii manda-
tului de administrator, pe o perioadă de 4 
ani, pentru membrii Consiliului de 
Administraţie, respectiv Bulf  Paulina, 
Bulf  Bogdan Constantin, Gyemant 
Andrei Victor; 5. Aprobarea  datei de 
01.06.2020 ca dată de înregistrare pentru 
acţionarii asupra cărora se răsfrâng 
efectele adunărilor generale. În cazul în 
care la data de 20.05.2020 nu se întru-
neşte cvorumul cerut de lege, a doua 
şedinţă se va ţine a doua zi, 21.05 2020, 
ora 12,00 la aceeaşi adresă. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţti să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârşitul zilei de 09.05.2020, 
data de referinţă. Relaţii la tel: 
0740215911. Preşedintele Consiliului de 
Administrație, Bulf Paulina.

l Convocator: Administratorul Unic al 
S.C. Alexandra Turism S.A., cu sediul în 
Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 
109-119, sector 2, înmatriculată la 
ORCMB sub nr. J 40/17748/2003, având 
CUI 16020888, convoacă Adunarea 
Generală Ordinara a Acţionarilor  S.C. 
Alexandra Turism S.A., în data de 
20.05.2019, ora 14.00, la sediul SC 
Trivale SRL, Piteşti, str. Depozitelor, nr.6, 
jud.Argeş,  având următoarea ordine de 
zi: 1. Discutarea, aprobarea sau modifi-
carea situaţiilor financiare aferente 
exerciţiului financiar 2019, pe baza 

rapoartelor prezentate de administra-
torul unic şi de cenzori; 2. Descărcarea 
de gestiune a administratorului unic 
pentru exerciţiul financiar 2019; 3. Apro-
barea repartizării rezultatelor exerci-
ţiului financiar 2019, 4. Aprobarea 
prelungirii mandatului de administrator 
unic pentru Bulf Paulina, pentru un 
mandat de 4 ani; 5. Aprobarea datei de 
01.06.2020 ca data de înregistrare pentru 
acţionarii asupra cărora se răsfrâng 
efectele adunărilor generale. În cazul în 
care la data de 20.05.2020 nu se întru-
neşte cvorumul cerut de lege, a doua 
şedinţa se va ţine a doua zi 21.05.2020, 
ora 14,00 la aceeaşi adresă. La Adunarea 
Generală Ordinara  a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la sfârşitul zilei de 09.05.2019, 
data de referinţă. Relaţii la tel: 
0740215911. Administrator Unic, Bulf 
Paulina.

l Convocator: Administratorul Unic al 
S.C. Petroconstruct Piteşti S.A., cu sediul 
în Ştefăneşti, Valea Mare, str.Cavale-
rului, nr.368B,  înmatriculată la ORC 
Argeş sub nr. J03/87/1995, având CUI 
198839, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. Petrocon-
struct Piteşti S.A., în data de  20.05.2020, 
ora 11.00, la sediul SC Trivale SRL, 
Piteşti, str. Depozitelor, nr. 6, jud.Argeş, 
având următoarea ordine de zi: 1. Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea situaţi-
ilor financiare pentru exerciţiul  financiar 
2019; 2. Descărcarea de gestiune a 
consiliului de administraţie pentru exer-
ciţiul  financiar 2019; 3. Aprobarea 
repartizării profitului net realizat în anul 
financiar 2019; 4. Stabilirea datei de 
înregistrare pentru acţionarii asupra 
cărora se răsfrâng efectele adunării 
generale, administratorul unic propu-
nând ca data de înregistrare data de 
01.06.2020; În cazul în care la data de 
20.05.2020 nu se întruneşte cvorumul 

cerut de lege, a doua şedinţa se va ţine a 
doua zi 21 mai 2020, ora 11:00 la aceeaşi 
adresă. La Adunarea Generală Ordinara 
a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe şi să voteze toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 09.05.2020, data de referinţă. 
Relaţii la tel: 0740215911. Administrator, 
Lucan Mihaela Ioana.

l Convocator: Administratorul Unic al 
S.C. Braifor S.A., cu sediul în Ştefăneşti, 
str. Cavalerului,  nr.368B,  înmatriculată 
la ORC Argeş sub nr. J03/1589/2006, 
având CUI RO 14365546, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor S.C. Braifor S.A., în data de  
20.05.2019, ora 13.00, la sediul SC 
Trivale SRL, Piteşti, str. Depozitelor, nr. 
6, jud.Argeş, având următoarea ordine 
de zi: 1.Discutarea, aprobarea sau modi-
ficarea situaţiilor financiare aferente 
exerciţiului financiar 2019, pe baza 
rapoartelor prezentate de administra-
torul unic şi de cenzori; 2. Descărcarea 
de gestiune a administratorului unic 
pentru exerciţiul financiar 2019; 3. Stabi-
lirea datei de înregistrare pentru acţio-
narii asupra cărora se răsfrâng efectele 
adunării generale, administratorul unic 
propunând ca data de înregistrare data 
de 01.06.2020. În cazul în care la data de 
20.05.2020 nu se întruneşte cvorumul 
cerut de lege, a doua şedinţă se va ţine a 
doua zi  21.05.2020, ora 13,00 la aceeaşi 
adresă. La Adunarea Generală Ordinara 
a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe şi să voteze toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 09.05.2020, data de referinţă. 
Relaţii la tel: 0740215911. Administrator, 
Lucan Mihaela Ioana.

l Convocator. Consiliul Director al 
Asociației Acționarilor din România 
(AARo), cu sediul în Mun.Bucureşti, 
B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, Office 
Center, Tronson 1, etaj 1, Sector 2, CIF 

13451479, înregistrată în Registrul Nați-
onal al persoanelor juridice fără scop 
patrimonial sub nr. 2423/A/2000 şi în 
Registrul Special al Asociațiilor şi 
Fundațiilor ținut de grefa Judecătoriei 
S e c t o r u l u i  3  B u c u r e ş t i  s u b 
nr.16/03.10.2000, act de autorizare 51/
PJ/2000, în conformitate cu art. 21 din 
OG nr. 26/2000 şi art.11 din Statutul 
asociației, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară în data de 26.04.2020, ora 
16.00, la adresa din Mun.Bucureşti, 
B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, Office 
Building, parter, Sector 2, pentru toți 
membrii Asociației Acționarilor din 
România (AARo), cu următoarea ordine 
de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea Rapor-
tului anual de activitate al Consiliului 
director pentru anul 2019. 2. Prezentarea 
şi aprobarea Situațiilor Financiare 
aferente exercițiului financiar pe anul 
2019. 3.Aprobarea Bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru exercițiul financiar al 
anului 2020. 4.Realegerea d-lui Cata-
lin-Teodor Moise, cetățean român, 
născut la data de 07.11.1968, în Mun.
Bucureşti, Sector 1, în funcția de Preşe-
dinte al Asociației Acționarilor din 
România şi membru al Consiliului 
director al asociației pentru un mandat 
de 4 (patru) ani începând de la data 
hotărârii convocate prin prezentul, 
precum şi ratificarea actelor şi faptelor 
efectuate de dl. Cătălin Teodor Moise în 
calitate de preşedinte al asociației între 
data de 16.03.2020 şi data şedinței 
convocate prin prezentul. 5.Mandatarea 
Preşedintelui asociației pentru a semna 
şi pentru a duce la îndeplinire hotărârile 
adoptate. În cazul neîndeplinirii condiți-
ilor de cvorum pentru întrunirea valabilă 
a Adunării Generale Ordinare la prima 
convocare, Adunarea membrilor AARo 
se va întruni în data de 27.04.2020, la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi, indiferent de numărul 
membrilor prezenți în adunare. Docu-
mentele referitoare la problemele incluse 
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pe ordinea de zi a adunării pot fi obți-
nute de la sediul asociației. Membrii 
asociației pot participa la adunare 
personal sau prin reprezentanți, în baza 
unei procuri speciale, care se va depune 
în original.

l În conformitate cu prevederile Legii 
societăţilor nr.31/1990, republicată‚ cu 
modificările şi completările ulterioare şi 
dispozițiile Actului Constitutiv al Socie-
tății, Consiliul de Administraţie al socie-
tății Vinificație Și Băuturi Gorj SA 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor în data de 18.05.2020, ora 
10.00, la sediul societății din Tg-Jiu, 
Calea Bucureşti, nr.202, jud.Gorj, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
situaţiilor financiare anuale întocmite la 
data de 31.12.2019, pe baza rapoartelor 
prezentate de consiliul de administraţie 
şi cenzori; 2. Descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru perioada 
anului încheiat, respectiv 2019; 3.Stabi-
lirea şi aprobarea Bugetului de venituri 
şi cheltuieli, precum şi a programului de 
activitate pentru anul 2020. În cazul în 
care la prima convocare din data de 
18.05.2020 nu se va întruni cvorumul 
statutar, Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor îşi va desfăşura lucrările la 
a doua convocare, care va avea loc în 
data de 19.05.2020, în acelaşi loc, la 
aceleaşi ore, cu aceeaşi ordine de zi.

l Convocare. Administratorul unic al 
societății Omnitest Laborator SA, cu 
sediul social în mun.Bucureşti, B-dul 
Timişoara, nr.104A, Corpul 2, camera 1, 
Sector 6, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti sub nr.J40/18216/2005, 
având Codul de Identificare Fiscală 
RO18085514 şi Identificatorul Unic la 
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/18216/2005 („Societatea”), convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor la data de 18.05.2020, ora 
14.00, la adresa: Mun.Bucureşti, B-dul 
Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Buil-
ding, etaj 6, Sector 2, pentru toți acțio-
narii înregistrați în registrul acționarilor 
la sfârşitul zilei de 11.05.2020 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea redu-
cerii capitalului social al Societății, în 
temeiul art.207 alin. (1) lit.a) şi art.207 
alin.(2) lit.b) din Legea societăților 
nr.31/1990, după cum urmează: (a)
Reducerea capitalului social cu suma de 
156.785,20Lei de la 246.785,20 Lei la 
90.000 Lei, ca urmare a anulării unui 
număr de 1.567.852 acțiuni, având o 
valoare nominală de 0,10 Lei/ acțiune şi 
v a l o a r e a  n o m i n a l ă  t o t a l ă  d e 
156.785,20Lei. Reducerea capitalului 
social se va realiza prin restituirea către 
acționari a unei cote-părți din aporturi, 
proporțional cu deținerea lor în capitalul 
social. (b) Reducerea capitalului social se 
va face proporțional, astfel încât deține-
rile procentuale ale acționarilor se vor 
modifica doar în măsura rotunjirii arit-
metice la cel mai apropiat număr întreg 
de acțiuni. Fiecărui acționar al Societății 
îi va fi anulat un număr de acțiuni egal 
cu numărul obținut prin înmulțirea 
numărului total de acțiuni cu care se 
reduce capitalul cu ponderea procen-
tuală deținută de respectivul acționar la 
capitalul social al Societății la data de 
referință, număr care va fi rotunjit arit-
metic până la cel mai apropiat număr 
întreg de acțiuni. (c)În cazul în care, ca 
efect al rotunjirilor aritmetice efectuate 
conform literei b) de mai sus, nu se poate 
determina de prima dată valoarea parti-
cipării la reducerea capitalului social 
pentru fiecare acționar, procesul se reia 
iterativ până la alocarea întregii valori 
cu care se reduce capitalul social. 2. 
Aprobarea modificării art.6.1 şi a art. 6.2 
din Actul constitutiv al Societății, ca 
urmare a reducerii capitalului social, 
după cum urmează: „6.1 Capitalul 
social al societății, subscris şi integral 
vărsat este de 90.000Lei, constituit 
dintr-un total de 900.000 de acțiuni, cu o 
valoarea nominala de 0,10 Lei /acțiune. 

6.2. Structura de acționariat a societății 
la data prezentului act este următoarea: 
-Broadhurst Investments Limited, 
persoană juridică de naționalitate 
cipriotă, cu sediul în Nicosia, 18 Arch.
Makariou III, etajul 1, Latsia, 2220, 
Cipru, având număr de înregistrare în 
Registrul Companiilor din Cipru 81692, 
care deține un număr de 684.455 acțiuni, 
cu valoarea nominală de 0,10Lei/
acțiune, în valoare totală de 68.445,50 
Lei, reprezentând 76,050556% din capi-
talul social al societății; -Alți acționari 
(tip listă), care dețin un număr de 
215.545 acțiuni cu o valoare nominală de 
0,10 Lei /acțiune, în valoare totală de 
21.554,50Lei, reprezentând 23,949444% 
din capitalul social al societății.” 3.Apro-
barea împuternicirii unei persoane 
pentru a semna Actul constitutiv al 
Societății actualizat în baza hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor Societății care aprobă redu-
cerea capitalului social. 4.Aprobarea 
împuternicirii unor persoane în vederea 
efectuării formalităților legale ce se 
impun pentru îndeplinirea condițiilor de 
publicitate a hotărârii care aprobă redu-
cerea capitalului social şi pentru înregis-
trarea Actului constitutiv actualizat al 
Societății. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data mențio-
nată, Adunarea Generală Extraordinară 
se va ține la data de 19.05.2020, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi. Documentele şi materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi 
obținute de la sediul societății. Acționarii 
pot participa la adunare personal sau 
prin reprezentanți, în baza unei procuri 
speciale, conform dispozițiilor legale.

LICITAŢII
l SC Micromet SA, cu sediul în Focşani, 
str. Nicolae Titulescu nr. 9, jud. Vrancea, 
adresă e-mail micromet@micromet.ro, 
solicită oferte pentru servicii consultanță 
pentru depunerea şi implementarea 
unui proiect în cadrul POR 2014 - 2020, 
Axa 2.2, apel 2020 pentru investiția pe 
care doreşte să o deruleze în Focşani, 
jud. Vrancea, cu o valoare eligibilă de 
aproximativ 1,5 milioane euro. Tipul 
contractului: prestări servicii, durata 
contractului: 60 de luni, valoarea esti-
mată: 243.000,00 lei fără TVA (prețul nu 
poate fi ajustat). Documentele ofertei 
sunt: formularul 1 - Propunere tehnică şi 
comercială, formularul 2 - Formularul 
de ofertă, formularul 3 - Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile 
descrise de art. 14 şi art. 15 din OUG 
66/2011, certificat ONRC, împuternicire 
(dacă este cazul). Documentația de achi-
ziții, ce include toate cerințele detaliate şi 
formularele, poate fi solicitată pe e-mail 
la adresa mai sus menționată, persoană 
de contact Stan Gheorghe (solicitarea va 
conține în mod obligatoriu datele de 
identificare ale solicitantului). Ofertele 
se transmit în plic închis, prin poştă, la 
adresa menționată mai sus, până la data 
de 27.04.2020, ora 16.00. Se pot solicita 
clarificări până la data de 21.04.2020, 
ora 16.00, la adresa de e-mail mai sus 
menționată.

l SC Technology Signus 1995 SRL, cu 
sediul în Piteşti, str. DN65B, km 4+475, 
cartier Prundu, jud. Argeş, adresă e-mail 
gabriela.andritoiu@gmail.com, solicită 
oferte pentru servicii consultanță pentru 
depunerea şi implementarea unui 
proiect în cadrul POR 2014 - 2020, Axa 
2.2, apel 2020 pentru investiția pe care 
doreşte să o deruleze în Piteşti, jud. 
Argeş, cu o valoare eligibilă de aproxi-
mativ 1,5 milioane euro. Tipul contrac-
tului :  prestări  servici i ,  durata 
contractului: 60 de luni, valoarea esti-
mată: 243.000,00 lei fără TVA (prețul nu 
poate fi ajustat). Documentele ofertei 
sunt: formularul 1 - Propunere tehnică şi 
comercială, formularul 2 - Formularul 
de ofertă, formularul 3 - Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile 

descrise de art. 14 şi art. 15 din OUG 
66/2011, certificat ONRC, împuternicire 
(dacă este cazul). Documentația de achi-
ziții, ce include toate cerințele detaliate şi 
formularele, poate fi solicitată pe e-mail 
la adresa mai sus menționată, persoană 
de contact Gabriela Andrițoiu (solici-
tarea va conține în mod obligatoriu 
datele de identificare ale solicitantului). 
Ofertele se transmit în plic închis, prin 
poştă, la adresa menționată mai sus, 
până la data de 27.04.2020, ora 16.00. Se 
pot solicita clarificări până la data de 
21.04.2020, ora 16.00, la adresa de 
e-mail mai sus menționată.

l SC Top Metrology SRL, cu sediul în 
Bucureşti, blvd Iuliu Maniu, nr. 7-11, 
adresă e-mail dora.pisica@topmetro-
logy.ro, solicită oferte pentru servicii 
consultanță pentru depunerea şi imple-
mentarea unui proiect în cadrul POR 
2014 - 2020, Axa 2.2, apel 2019 pentru 
investiția pe care doreşte să o deruleze în 
Constanța, jud. Constanța, cu o valoare 
eligibilă de aproximativ 1,5 milioane 
euro. Tipul contractului: prestări servicii, 
durata contractului: 60 de luni, valoarea 
estimată: 243.000 lei fără TVA (prețul 
nu poate fi ajustat). Documentele ofertei 
sunt: formularul 1 - Propunere tehnică şi 
comercială, formularul 2 - Formularul 
de ofertă, formularul 3 - Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile 
descrise de art. 14 şi art. 15 din OUG 
66/2011, certificat ONRC, împuternicire 
(dacă este cazul). Documentația de achi-
ziții, ce include toate cerințele detaliate şi 
formularele, poate fi solicitată pe e-mail 
la adresa mai sus menționată, persoană 
de contact Dora Cătălina Pisică (solici-
tarea va conține în mod obligatoriu 
datele de identificare ale solicitantului). 
Ofertele se transmit în plic închis, prin 
poştă, la adresa menționată mai sus, 
până la data de 27.04.2020, ora 16.00. Se 
pot solicita clarificări până la data de 

21.04.2020, ora 16.00, la adresa de 
e-mail mai sus menționată.

l Anunt licitatie. 1.Informatii generale 
privind proprietarul: Comuna Simian, 
cu sediul in comuna Simian, str. DE70, 
nr.64, judetul Mehedinti, tel/fax: 
0252/338693, e-mail: clsimianmh@
gmail.com, organizeaza in data de 
07.05.2020, ora 10:00, licitatie publica 
pentru concesiunea terenului intravilan, 
categoria de folosinta neproductiv, in 
suprafata de 11600mp din Comuna 
Simian, T150, P2, numar cadastral 
56199, in vederea stabilirii sediului social 
/desfasurarii de activitati comerciale de 
catre persoanele fizice/ juridice intere-
sate. 2.Informatii generale privind 
obiectul concesiunii. A.Procedura apli-
cata privind atribuirea contractului de 
concesiune: licitatie publica. B.Tipul 
contractului pentru care se solicita 
oferte: contract de concesiune teren in 
vederea stabilirii sediului social/ desfasu-
rarii de activitati comerciale. C.Obiectul 
concesiunii: teren in suprafata de 
11600mp din satul Simian, Comuna 
Simian, T150, P2, numar cadastral 
56199. D.Durata concesiunii:49 ani. 
3.Informatii privind documentatia de 
atribuire. A.Relatii privind licitatia si 
documentatia de atribuire se pot obtine 
de la Primaria Comunei Simian, 
comuna Simian, str. DE70, nr. 64, 
j u d e t u l  M e h e d i n t i ,  t e l / f a x : 
0252/338693-Compartiment Urbanism, 
incepand cu data de 17.04.2020 in urma 
unei solicitari scrise. Data limita de soli-
citare a clarificarilor este de 05.05.2020, 
ora 09:00. B.Cheltuieli privind partici-
parea la licitatie: Caiet de sarcini:30 lei; 
Garantie de participare:100 lei. C. Pretul 
minim de pornire al licitatiei este de 
14.580 lei/an pentru terenul in suprafata 
de 11600mp. 4. Informatii privind ofer-
tele: A.Data limita pentru depunerea 
ofertelor 06.05.2020, ora 15:00. B.Adresa 

la care trebuie depuse ofertele: Primaria 
Comunei Simian, Comuna Simian, str. 
DE70, nr. 64-Registratura, et. 1, judetul 
Mehedinti. 5.Data si locul unde se va 
desfasura licitatia: Primaria Comunei 
Simian, Comuna Simian, str. DE70, nr. 
64-Comp.Juridic, et.2, judetul Mehe-
dinti, in data de 07.05.2020, ora 10:00. 6. 
Instanta competenta in solutionarea 
eventualelor litigii este Tribunalul Mehe-
dinti-Sectia de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal, situat in Dr.Tr. Severin, 
B-dul.Carol I, nr.14, judetul Mehedinti. 
7.Data transmiterii anuntului de licitatie 
publica catre institutiile abilitate: 
15.04.2020.

l Debitorul Kaproni Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1. Statie betoane 
Mobymix, pret pornire licitatie - 
40.000,00 Euro exclusiv TVA; -Pretul 
Caietului de sarcini pentru statia de 
betoane 1.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru 
statia de betoane, apartinand Kaproni 
Construct SRL reprezinta 50% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata 
in Raportul de Evaluare. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO67 BACX 0000 
0018 5114 1000 deschis la UniCredit 
Bank pana la orele 14.00 am din preziua 
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Caietului 
de sarcini si Regulamentului de licitatie 
pentru bunul aflat in patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru statia de betoane, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 24.04.2020, ora 12.00, iar daca bunul 
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 
08.05.2020; 15.05.2020; 22.05.2020; 
29.05.2020; 05.06.2020, ora 12:00. Toate 
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sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, nr.4, 
Judet Prahova. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizionare apelati 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul Mercatorum Finanace SRL 
societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate 
la vanzare bunul imobil: -Apartament: 
situat in Bucuresti str. Pajurei, nr.2B (fosta 
Bd. Bucurestii Noi, nr. 48), sc.A, et.5, 
sect.1, avand nr. Cadastral 255767-C1 
-U53 numar cadastral vechi 16867/2/27), la 
pretul de 79.000 Euro exclusiv TVA; si Loc 
de parcare nr.22, amplasat la subsolul 
constructiei din Bucuresti, str. Pajurei, 
nr.2B fosta bd. Bucurestii Noi, nr.48), 
avand nr. Cadastral 255767-C1-U216 
(numar cadastral vechi 16867/2/108), la 
pretul de 8.000 Euro exclusiv TVA). Pretul 
de pornire a licitatiei este de 87.000 Euro 
exclusiv TVA, reprezentand 100% din 
valoarea stabilita prin raportul de 
evaluare. Licitatiile se vor desfasura in 
conformitate cu prevederile Regulamen-
tului de vanzare. Participantii la licitatie 
vor trebui sa achizitioneze pana la data si 
ora licitatiei Caietul de Sarcini ce cuprinde 
Regulamentul de vanzare unde se rega-
seste lista cu bunurile scoase la licitatie. 
Pretul caietului de sarcini este de 5.000 lei, 
exclusiv TVA, pentru bunul imobil. 
Contravaloarea caietului de sarcini se va 
achita prin OP in contul nr. RO43 INGB 
5514 9999 0051 3726, deschis la ING Bank 
sucursala Dorobanti, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL 
sau in numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, 
et. 5, sector 1. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea in contul nr. 
RO40 BREL 0002 0011 2087 0100, deschis 
la Libra Internet Bank SA, cel tarziu pana 
la data si ora sedintei de licitatie, a garan-
tiei de 10% din pretul de pornire al licita-
tiei pentru fiecare bun pentru care se 
liciteaza. Lista cu toate bunurile scoase la 
licitatie se poate obtine de la lichidatorul 
judiciar. Prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 11.05.2020, ora 14.00 iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarea licitatie va avea loc in 
data de 18.05.2020, ora 14:00. In cazul in 
care bunul imobil nu se va adjudeca, sedin-
tele de licitatie vor fi reluate astfel: -sedinta 
de licitatie va avea loc in data de 
25.05.2020, ora 14:00, respectiv in data de 
01.06.2020, ora 14:00, pretul de pornire 
reprezentand 75% din valoarea stabilita 
prin raportul de evaluare; -sedinta de lici-
tatie va avea loc in data de 08.06.2020, ora 
14:00, respectiv in data de 15.06.2020, ora 
14:00, pretul de pornire reprezentand 50% 
din valoarea stabilita prin raportul de 
evaluare. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati 
la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com. 

l Primăria comunei Andrieşeni, jud Iaşi 
organizează licitaţie publică în vederea 
închirierii unui teren în suprafață de 
1.090,89ha- păşune, aparținând dome-
niului public al comunei Andrieşeni, teren 
defalcat în mai multe parcele care se 
regăsesc în caietul de sarcini. Închirierea 
se face conform O.U.G. nr. 57/2019, 
O.U.G. nr. 34/2013 şi H.C.L. nr. 
19/13.03.2020. Documentația de atribuire 
se poate ridica de la sediul Primăriei 
Andrieşeni contra sumei de 100 lei, bani 
care se vor achita în numerar la casieria 
Primăriei Comunei Andrieşeni. Dată 
limită privind solicitarea clarificărilor: 
24.04.2020, ora 10:00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 08.05.2020, ora 
11:00, într-un singur exemplar, la serviciul 
Registratură al Primăriei Andrieşeni. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
08.05.2020, ora 12:00, Primăria Comunei 
Andrieşeni, județul Iaşi. Relații suplimen-
tare la tel. nr. 0232-297488 sau la sediul 
Primăriei Andrieşeni.

l Primaria Căzăneşti, cu sediul în com. 
Căzăneşti,jud. Mehedinţi, tel./fax- 
0252385062, e-mail primariacazanesti@
yahoo.com  anunţă organizarea licitaţiei 
deschisă cu oferta în plic în vederea conce-
sionării unui imobil şi teren aferent. 
Obiectul concesionării îl constituie un 
imobil clădire fost Grajd Comunal în 
suprafaţa construită de 61,41mp şi teren 
aferent intravilan curţi construcţii în 
suprafaţa de 570mp număr cadastral 
50302 înscris în Cartea Funciară la nr. 
50302 UAT Căzăneşti. Scopul concensi-
unii fiind desfăşurarea de activităţii de 
întreţinere şi reparare a autovehiculelor.  
Persoanele interesate pot intra în posesia 
documentaţiei de atribuire înaintând o 
solicitare scrisă la Primăriei Căzăneşti. 
Documentaţia va fi pusă la dispoziţia 
solicitanţilor contra cost la preţul de 300 
lei.  Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor este de 24.04.2020 ora 13.00. Data 
limită pentru depunerea ofertelor este 
07.05.2020 ora 14.00. Adresa la care 
trebuie depusă oferta este Primăria Căză-
neşti, com Căzăneşti, sat Vala Cosustei, 
jud. Mehedinţi pers. de contact Enea 
Florin tel. 0761690928. Şedința publica de 
deschidere a ofertelor va avea loc în data 
de 08.05 2020  ora 10.00 la sediul  Primă-
riei Căzăneşti.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad, str. Măgura nr.25, 
Brad, judeţul Hunedoara, telefon 
0254.611.050, fax 0254.612.282, email 
sanatoriul.brad@yahoo.com. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Spațiul cu destinația de punct 
comercial, este pentru vânzarea de 
produse alimentare şi nealimentare către 
pacienții internați şi persoanele aflate în 
vizită. Spațiul se află în administrarea 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, 
aparţinând domeniului public şi este situat 
la subsolul clădirii, structurat astfel: -o 
încăpere cu suprafață de 15,80 mp (cu 
destinația de spațiu desfacere bunuri şi 
produse alimentare). Închirierea se face 
conform OUG 57/2019 şi conform Hotă-
rârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.285 din 29 noiembrie 2019. 3. Infor-
mații 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 atri-
buire: Punerea la dispoziţia persoanei 
interesate care a înaintat o solicitare în 
acest sens a unui exemplar din documen-
taţia de atribuire, se poate realiza pe 
suport hârtie şi /sau pe suport magnetic de 
la sediul instiuției. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Birou Administrativ 
Aprovizionare Transport şi Achiziții 
publice persoană de contact Jurca Mioara 
-Şef Birou 0254.611.050 int.219. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 27.04.2020, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 08.05.2020, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, 
Loc.Brad, str.Măgura, nr.25, Judeţul 
Hunedoara. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (unu) 
exemplare. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 11.05.2020, ora 10.00. La sediul 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, 
Loc.Brad, str.Măgura, nr.25, Judeţul 
Hunedoara. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Acțiunile ȋn justiție se 
introduc la secția de contencios adminis-

trativ a Tribunalului Hunedoara. Adresa 
Tribunalului Hunedoara este: Deva, Str.1 
Decembrie 1918, nr.35, CP 330005, jud.
Hunedoara, telefon: 0254.211.574, E-mail: 
tribunalul.hunedoara@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
14.04.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi /sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul 
Local Sasca Montană, strada 1 Decembrie 
1918, nr.375, Comuna Sasca Montană, 
județul Caraş-Severin, telefon/fax 
0255.576.565, 0255.576.514, e-mail: prima-
riasasca@yahoo.com, cod fiscal 3227190. 
2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Păşune comu-
nală, în suprafață totală de 28,39 hectare, 
situată în Blocurile Fizice: BF 235: 5ha, 
608: 2,75ha, BF 631: 9,06ha, BF 616: 
2,33ha, BF 514: 9,25ha, ce aparțin dome-
niului public al Consiliului Local Sasca 
Montană, județul Caraş-Severin, conform 
HCL 18/30.03.2020 şi temeiului legal: 
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secre-
tariat. 3.2. Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atri-
buire: de la Compartimentul Secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei Sasca 
Montană, strada 1 Decembrie 1918, 
nr.375, județul Caraş-Severin. 3.3. Costul 
şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 40 Lei /exemplar, se 
achită cash la casieria Primăriei Comunei 
Sasca Montană. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 07.05.2020, ora 
14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
08.05.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Sasca Montană, Compartimentul Secreta-
riat, strada 1 Decembrie 1918, nr. 375, 
județul Caraş-Severin. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate -unul exterior şi 
unul interior. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 11.05.2020, ora 12.00, Primăria 
Comunei Sasca Montană, strada 1 
Decembrie 1918, nr.375, județul Caraş-Se-
verin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi /sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Judecătoriei Oravița, str.Piața 
Revoluției, nr.2, Oravița, județul Caraş-Se-
verin,  telefon 0255.571.954,  fax 
0255.571.964, e-mail: ecris.273@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 15.04.2020.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Răuceşti, 
strada Principală, nr. 59, sat Răuceşti, 
județul Neamț, telefon 0233.788.003, fax 
0233.788.239, e-mail: primariaraucesti@
yahoo.com, cod fiscal 2614236. 2. Infor-
mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Suprafață totală de 35.250mp (68 de 
parcele), conform caierului de sarcini, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Răuceşti, terenul fiind situat în 
Satul Oglinzi, Comuna Răuceşti, zona 
„Cărpiniş”, punct „Tulumbă” şi 
„Basculă”, în vederea construirii de locu-
ințe, conform HCL nr.24 din 14.04.2020 

şi OUG 57 din 03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăseşte în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la sediul Primăriei Comunei Răuceşti, 
Compartiment Juridic, în baza unei 
cereri scrise şi a chitanței de la casieria 
instituției. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Juridic din cadrul 
Primăriei Comunei Răuceşti, str. Princi-
pală, nr. 59, sat Răuceşti, județul Arad. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 10Lei, iar suma se achită la casieria 
instituției. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 29.04.2020, ora 12.00. 
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
07.05.2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: la sediul Primă-
riei Comunei Răuceşti, str. Principală, nr. 
59, sat Răuceşti, județul Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 07.05.2020, ora 12.00, la la 
sediul Primăriei Comunei Răuceşti, str.
Principală, nr.59, sat Răuceşti, județul 
Neamț. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Judecătoria Târgu 
Neamț, Bld.Mihai Eminescu, bl.M11, 
Sc.C, parter, Târgu Neamț, județul 
Neamț, telefon 0233.790.844, fax 
0233.790.696, e-mail: jud-targuneamt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 15.04.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/ sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Unitatea de 
Asistență Medico Socială Boldeşti Scăeni, 
str.Calea Unirii, nr.57, Oraş Boldeşti 
Scăeni, județul Prahova, telefon /fax 
0244.211.383, e-mail: uams.conta@
opticnet.ro, cod fiscal 15572949. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Spațiu în clădirea amplasată pe 
str.Calea Unirii, nr. 57, alcătuit din 2 încă-
peri cu suprafața totală de 24,56 mp, cu 
destinația pentru cabinet stomatologic, 
conform HCL 18/20.02.2020 şi temeiul 
legal OUG 57/03.07.2019. Clădirea în care 
se află spațiul este proprietatea publică a 
Oraşului Boldeşti Scăeni. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitațile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul Achiziții Publice. 3.2. Denumirea 
şi datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Comparti-
mentul Achiziții Publice din cadrul 
Unității de Asistență Medico Socială 
Boldeşti Scăeni, str. Calea Unirii, nr.57, 
județul Prahova. 3.3. Costul şi condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 15 Lei/ exemplar, se achită la casi-
eria unității. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.05.2020, ora 
12.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
13.05.2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Unitatea de Asis-
tență Medico Socială Boldeşti Scăeni, str. 
Calea Unirii, nr. 57, județul Prahova. 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: 13.05.2020, ora 
12.00, Unitatea de Asistentă Medico 
Socială Boldeşti Scăeni, str.Calea Unirii, 
nr.57, județul Prahova. 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 
Ploieşti, strada Văleni, nr.44, Ploieşti, 
județul Prahova, telefon 0244.511.110, fax 
0244.529.107, e-mail: tr-ph-contencios@
just.ro. În termen de 20 de zile de la data 
apariției unui litigiu. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 15.04.2020.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in Bd. 
T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, 
organizeaza la sediul sau procedura de 
licitatie deschisa, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii contractului 
„motorina euro 5”. Procedura de achi-
zitie se va desfasura conform prevede-
r i lor  “Regulamentulu i  pr iv ind 
organizarea si desfasurarea achizitiilor” 
al SC Citadin SA Iasi. Pentru participare 
la procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile cerute 
in “Documentatia de achizitie”. Docu-
mentatia de achizitie va fi postata pe 
site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi 
accesata pana pe data de 01.05.2020 pe 
baza de cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care solicita in 
scris accesul la documentatie cu date de 
identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind siguranta 
informatiilor pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul informatic al soci-
etatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC Citadin SA pana la data de 
04.05.2020, ora 10:00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc la data de 04.05.2020, 
ora 12:00, la sediul S.C. Citadin S.A. 
Relatii suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de participare 
se pot obtine la tel.: 0751048290.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul in Bd. 
T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza 
procedura “licitatie deschisa”, cu oferte 
de pret in plic inchis, in vederea atribuirii 
contractului de achizitie: bitum rutier. 
Procedura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regulamentului 
privind organizarea si desfasurarea achi-
zitiilor” al SC Citadin SA Iasi. Pentru 
participare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indeplineasca condi-
tiile cerute in “Documentatia de achi-
zitie”. Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.citadinis.
ro si va fi accesata pana pe data de 
06.05.2020 pe baza de cod unic de acces, 
ce va fi comunicat doar persoanelor care 
solicita in scris accesul la documentatie cu 
date de identificare clara si cu declaratie 
pe propria raspundere privind siguranta 
informatiilor pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul informatic al soci-
etatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC CITADIN SA pana la data de  
06.05.2020, ora 10:00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc la data de 06.05.2020, ora 
12:00, la sediul S.C. Citadin S.A. Relatii 
suplimentare privind procurarea docu-
mentatiei si conditiile de participare se 
pot obtine la tel.: 0751048290.

PIERDERI
l  New Era Dispatch SRL, CUI: 
39213128, declar pierdut Certificatul de 
TVA, seria B, nr.1623844. Se declară nul.

l Pierdut cartela tahograf, eliberată de 
ARR Vâlcea, pe numele Coşereanu 
Ion-Laurențiu, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nulă.

l Pierdut cartela tahograf, eliberată de 
ARR Vâlcea, pe numele Proca Alin-Te-
odor, din oraş Călimăneşti, județul 
Vâlcea. Se declară nulă.


