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OFERTE SERVICIU
l Banca de Resurse Genetice Vegetale
„Mihai Cristea” Suceava, cu sediul în
municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr.
17, județul Suceava, organizează
concurs pentru promovarea în grad
profesional, astfel: 1. Asistent cercetare științifică (ACS) -specialitatea
conservarea resurselor genetice vegetale și genetică moleculară -1 post; 2.
Asistent cercetare științifică (ACS),
specialitatea -conservarea „in vitro” a
resurselor genetice vegetale -1 post; 3.
Asistent cercetare științifică (ACS),
specialitatea -multiplicarea/regenerarea și evaluarea resurselor genetice
vegetale -1 post. Concursul se va organiza conform următorului calendar:
Proba scrisă, ce constă în examen
limbă de circulație mondială, va avea
loc în data de 24.06.2020, ora 10:00, la
sediul instituției. Examenul oral, va
avea loc în data de 26.06.2020, ora
10:00, la sediul instituției. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs până în data de 19.06.2020, la
sediul instituției. Relații suplimentare
la sediul Băncii de Resurse Genetice
Vegetale „Mihai Cristea”, Suceava
B-dul 1 Mai, nr. 17, persoană de
contact -economist Ghebârsină Mihaela-Anișoara, telefon: 0230.524.189, fax:
0230.521.016, e-mail svgenebank@
upcmail.ro
l Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie”, cu sediul în
București, Bulevardul Uverturii, nr.
81, Sector 6, organizează concurs
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de execuție vacante, perioadă
nedeterminată, în data de 06.07.2020,
ora 10:00 proba scrisă şi interviul pe
10.07.2020- programare începând cu
ora 10:00: 3 posturi asistent medical
generalist. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în perioada
15.06.2020-26.06.2020, între orele 9:0014:00, la sediul şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevazute la art.6, secțiunea 2, conform HG
nr.286/2011*actualizată. Relații la
telefon nr.0376.203.291 interior 518,
între orele 9:00-14:00 și pe site-ul www.
nectarie6.ro
l Muzeul Viticulturii și Pomiculturii
Golești, cu sediul în Ștefănești, strada
Radu Golescu nr. 34, jud. Argeș, organizează concurs de ocupare a funcțiilor contractuale vacante de:
Muzeograf Ias - un post; Conservator
Ias - un post; Muzeograf IS - un post;
Referent de specialitate III S - un post.
Concursul constă în susținerea probei
scrise, din bibliografia de concurs, în
data de 07.07.2020, începând cu 10:00,
și a interviului, în data de 13.07.2020,
începând cu 10:00. Concursul se va
desfășura la sediul Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești. Condițiile
specifice: Muzeograf Ias - studii
universitare de lungă durată; vechime
4 ani în specialitate; Conservator Ias studii universitare de lungă durată;
vechime 3 ani în specialitate; Muzeo-

graf Is - studii universitare de lungă
durată; vechime 2 ani specialitate;
Referent de specialitate III S - studii
universitare de lungă durată; vechime
3 ani în specialitate. Dosarele de
concurs se depun la sediul instituției
din Ștefănești, Golești, strada Radu
Golescu nr. 34, jud. Argeș, până la
data de 30 iunie 2020, ora 14:00.
Relații la telefon 0248-266364 şi pe
site-ul muzeului: www.muzeulgolești.
ro. Persoana de contact, Vlad Nicoleta.
l SC Lock Gate SRL angajează 20
asamblori - montatori profile aluminiu
şi geam termopan, cod COR-712407.
Condiţii: minim 10 clase. Postul este
pe durată nedeterminată, 8 h/zi,
salariu minim pe economie 2230 lei.
Oferta este valabilă şi pentru cetăţenii
Uniunii Europene. Nu este necesară
vechimea în domeniu. Relaţii la tel.
0754/701217.
l Spitalul General Căi Ferate Drobeta
Turnu Severin, cu sediul în municipiul
Drobeta Turnu Severin, b-dul Carol I,
nr.5-7, jud.Mehedinți, organizează
conform HG nr.286/2011: Concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum
urmează: Denumirea postului: -1 post
de muncitor necalificat I la spălătorie
-Compartiment reparații, întreținere,
pază. Condiții de participare: Studii
gimnaziale/liceale; fără vechime; -1
post muncitor calificat IV -fochist
-Compartiment reparații, întreținere,
pază. Condiții de participare: Studii
gimnaziale/liceale; fără vechime;
Autorizație fochist eliberată de ISCIR.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -29 iunie 2020,
ora 14:00 termenul limită de depunere
a dosarelor; -7 iulie 2020, ora 10:00
-proba scrisă; -9 iulie 2020, ora 10:00
-proba interviu. Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând pagina
oficială. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Spitalului General Căi
Ferate Drobeta Turnu Severin, telefon
0252.333.181.

CITATII
l Dobândă Sandu, cu ultimul domiciliu cunoscut în București, Sector 5,
str.Semănătorului, nr. 26, este citat la
Judecătoria Roșiori de vede, pentru
termenul din 23.06.2020, în proces de
stabilire locuință minor. Dosar nr.
3974/292/2019.
l Dobândă Romică, cu ultimul domiciliu cunoscut în București, Sector 5,
str.Semănătorului, nr. 26, este citat la
Judecătoria Roșiori de vede, pentru
termenul din 23.06.2020, în proces de
stabilire locuință minor. Dosar nr.
3974/292/2019.
l Paratul Stolojanu Doru cu domiciliul in Str.Tiu, Nr.236, Cernatesti, Jud.
Dolj, este citat la Judecatoria Filiasi in
dosar nr.1592/230/2019, termen

I

19.06.2020, Complet.c4, cerere de
valoare redusa, in proces cu Cez
Vanzare S.A.
l Numitul Popa Eugeniu, cu dom. în
Săcele, str. Movilei, bl.19, sc. A, et. II,
ap. 7, jud. Brașov, este chemat la Judecătoria Brașov, cu sediul în B-dul.15
Noiembrie, Nr. 45, Braşov, Camera
Sala J1, Complet c6-mf-urgente, în
data de 16 Iulie 2020, ora 10:00, în
calitate de pârât, în proces cu Tănase
Anca Andreea, în calitate de reclamant, având ca obiect situație juridică
minor.
l Numitul Tenea Ioan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Albești, jud.
Mureș, este citat la Judecătoria Sighișoara, în data de 15.07.2020, ora 10:30,
în Dosarul Civil nr. 2067/308/2019uzucapiune, Complet C3.
l D. 3651/189/2019. Termen:
15.09.2020. Pârât Radu Petru este citat
la Judecătoria Bârlad, divorț. Ultim
domiciliu: Bârlad, Str.Cerbului, Nr.
189.
l Bercsa Todor este citat pe data de
16.07.2020, sala 1, ora 11:00, la Judec ă t o r i a Tu r d a , î n d o s a r n r.
4929/328/2019, în calitate de pârât.
l David Martin, David Irina și David
Ernest sunt citați pe data de
17.09.2020 la Judecătoria Turda, în
calitate de pârâți.

SOMATII
l Aducem la cunoștință celor interesați cererea de înscriere a dreptului de
proprietate cu titlu de uzurpaciune
formulata de petenții Farcaș Vasile,
Marinca Măria Gsabriela, Marinca
Gheorghe, Horvat Ilie Ghoeorghe,
Novacovici Elena, toți cu domiciliul
ales pentru comunicarea actelor de
procedura la sediul Societății Civile de
Avocați- Doandes și Asociații- Sânnicolau Mare, str. Gheorghe Lazăr, nr.
13, bl. L, scara B, ap. 2, jud. Timiș au
formulat cerere prin care au solicitat
instanței să constate că au dobândit
dreptul de proprietate asupra imobilului reprezentând casa de locuit cu nr.
215 din loc. Lovrin, jud. Timiș, și teren
intravilan în suprafață de 1895 mp.
Înscris în CF. 402590 Lovrin, nr.top.
362 prin uzurpaciune, drept urmare,
să dispună înscrierea dreptului de
coproprietate în devălmășie, în
favoarea petenților cu titlu de drept
dobândit prin uzurpaciune prin îndeplinirea condițiilor legale, că efect al
uzurpaciunii de peste 20 de ani de la
moartea ultimului proprietar tabular și
joncțiunii posesiilor, în conformitate cu
dispozițiile art. 28 și 130 din Decretul
- Lege 115/1938 și că, daca în termen
de 30 de zile nu se face opoziție,
instanță vă pasi la judecarea cauzei.
Cei interesați sunt invitați să facă
opoziție în cadrul dosarului
605/295/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Sânnicolau Mare, cu termen de
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Citaţie: CHIRILĂ CRISTIAN LULU, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Craiova, Calea Severinului, nr. 30G, bl.
S6, sc. 1, ap. 18, jud. Dolj, este chemat la Judecătoria
Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet Civil 9, în
ziua de 20.07.2020, ora 14:00, în calitate de chemat
în garanţie, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar
în calitate de pârât pentru fond - pretenţii, ce face
obiectul dosarului nr. 10305/215/2019.
judecata la data de 24 septembrie 2020
C5 civil, cu mențiunea că în termen de
30 de zile de la afișarea prezentei judecătoria vă pasi la judecarea pricinii.
Prezenta se vă afișă la sediul Judecătoriei Sânnicolau Mare, la Primărie, la
imobilul din litigiu, la OCPI Sânnicolau Mare, urmând a se întocmi
proces-verbal la expirarea termenului
de opoziție cu privire la modalitatea de
îndeplinire a acestor formalități. Vă fi
publicata prin grija reprezentanților
petenților în doua ziare de larga circulație. Președinte: Mureșan Ruxandra
Ștefana.

DIVERSE
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate
de lichidator judiciar al Geovaly Trans
SRL desemnat prin hotararea
nr.1021/03.06.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila in dosar nr. 22571/3/2019, notificã deschiderea procedurii falimentului prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Geovaly Trans SRL, cu
sediul social in Bucureşti, Sectorul 2,
Sos. Vergului, Nr.65, Bl.17, Sc.C, Et.10,
Ap.118, CUI 10002459, nr. de ordine
in registrul comertului J40/9673/1997.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta impotriva Geovaly Trans SRL, vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 22571/3/2018, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului
17.07.2020; b) termenul de verificare a
creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de
creante 27.07.2020; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv la 21.08.2020; d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor 31.07.2020, ora 14.00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de
15.06.2020, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
l SC Anghila Impex SRL, titular al
proiectului Modernizare fermă
sturioni, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Brăila, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
Modernizare fermă sturioni, propus a
fi amplasat în județul Brăila, comuna

Movila Miresii, extravilan, tarla 95,
parcelele 8, 9, 10 și tarla 85, parcelele 3
și 4 -continuarea procedurii de emitere
a aprobării de dezvoltare a proiectului,
întrucât proiectul nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra
mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenția pentru Protecția Mediului
Brăila din județul Brăila, municipiul
Brăila, Bdul Independenței, nr.16, bloc
B5, în zilele lucrătoare, între orele
9.00-13.00, precum și la următoarea
adresă de internet www.apmbr.anpm.
ro -secțiunea Reglementări/Acorduri
de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interest poate înainta comentarii/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 DRB Insolvency SPRL, lichidator
judiciar numit de Tribunalul Ilfov, în
dosar nr.774/93/2018*, anunţă deschiderea procedurii de faliment la SC
Dendav Egal SRL Voluntari, str. Cpt.
Dinu Pestrițu, nr. 1, Cam. 2, jud. Ilfov,
CIF:26143748, J23/2337/2009. Termen
de depunere a cererilor de creanţe
suplimentare: 27.07.2020, termen tabel
suplimentar: 17.08.2020, termen
contestaţii la tabel suplimentar 7 zile
de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar, termen tabel definitiv
consolidat: 07.09.2020. Relaţii la
telefon: 0748.239.395.
l Gdf Partners Auto SRL, cu sediul în
București, bulevardul 1 Decembrie
1918, nr. 49, bloc J39, scara B, etaj 4,
ap.30, sector 3, CUI nr.RO33197015,
informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea Întreținerea și repararea autovehiculelor, cod CAEN 4520, desfășurată
în Voluntari, Șoseaua de Centură,
nr.7A, Ilfov. Informații se pot solicita
la Agenția pentru Protecția Mediului
Ilfov, cu sediul în București, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr.1, între orele
09:00-12:00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul APM Ilfov.
l Anunț privind lucrarea
“Construcție Stație Distribuție Carburanți și Spălătorie Auto“ pe strada
Caracalului, nr. 12-14, Corabia, jud.
Olt, privind obținere PUZ la adresa
mai sus menționată. Beneficiar: SC
Dolgas SRL.
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l Anunt public privind depunerea
solicitarii de emitere a acordului de
mediu S.C. Tecsa Business S.R.L.
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Construire magazin Penny Market si
magazin produse alimentare carne si
branzeturi, drumuri acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare,
amenajari exterioare, sistematizare
vertical, panouri firma si publicitate,
signalistica, post trafo, bransamente,
utilitati si organizare de santier”
propus a fi amplasat in municipiul
Rosiori de Vede, strada Carpati, nr.83,
jud.Teleorman. Informatii privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Teleorma din mun. Alexandria, str.Dunarii, nr.1, jud.Teleorman,
in zilele de luni pana luni pana joi
intre orele 8:00-16:30 si vineri intre
orele 8:00-14:00, precum si pe adresa
de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Teleorman
l Anunt public Lucan Cristinel
Constantin, cu domiciliul in Brasov,
str.Ungheni, anunta publicul interesat
asupra deciziei etapei de incadrare
pentru P.U.Z.- Ridicare Interdictie De
Construire Si Schimbare Destinatie
Functionala Teren In Scopul:
Construire Magazin “Penny Market”
Si Magazin Produse Alimentare
Carne Si Branzeturi, Drumuri Acces,
Alei Carosabile Si Pietonale, Spatiu
Parcare, Amenajari Exterioare, Sistematizare Verticala, Panouri Firma Si
Publicitate, Signalistica, Imprejmuire,
Bransamente Si Organizare De
Santier, cu amplasamentul in jud.
Brasov, com.Prejmer, sat.Prejmer,
Calea Brasovului, nr.cad.106833,
107149,107150, de “adoptare fara
aviz” Comentarii si sugestii ale publicului asupra deciziei etapei de incadrare se primesc in scris la sediul
APM-Brasov, str.Politehnicii, nr.3,
pana in 10 zile de la data publicarii
anuntului.
l Subscrisa Private Liquidation
Group IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu în dosarul
nr. 2846/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă,
privind pe debitoarea Cătălin-Lei
Transpedition SRL, CUI 36558963,
număr de înregistrare în Registrul
Comerțului J02/1182/2016, îi notifică
pe toți creditorii debitoarei privind
faptul că prin hotărârea nr. 216 din
data de 09.06.2020 pronunțată de
Tribunalul Arad în dosarul nr.
2846/108/2019 s-a dispus deschiderea
procedurii generale de insolvență față
de societatea debitoare mai sus menționată, în temeiul art.71 alin.(1) din
Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită s-au fixat termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor la data de 24.07.2020,
termenul limită pentru verificarea

creanțelor, întocmirea și publicarea
tabelului preliminar 03.08.2020,
termenul limită de întocmire a tabelului definitiv 28.08.2020. Administratorul judiciar provizoriu convoacă
ședința adunării creditorilor pe data
de 10.08.2020, la ora 14:00, la sediul
acestuia din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea
de zi urmând a fi: 1.Confirmarea
administratorului judiciar provizoriu,
2.Aprobarea onorariului administratorului judiciar provizoriu și 3.Stabilirea componenței comitetului
creditorilor.
l Subscrisa Sp Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate
de lichidator judiciar al M & N Prim
Activ SRL desemnat prin hotararea
nr.1116 din data de 09.06.2020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
18133/3/2019, notificã deschiderea
falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva M & N Prim Activ SRL, cu
sediul in Bucureşti Sectorul 2, Aleea
Cislău, Nr. 7, Bloc 3E, Scara A, Etaj 5,
Ap. 34, CUI 17430312, nr. de ordine
in registrul comertului J40/6091/2005.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta nascut
dupa data deschiderii procedurii
insolventei impotriva M & N Prim
Activ SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucureşti - Secţia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
18133/3/2019, in urmatoarele conditii:
a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
in tabelul suplimentar al creantelor
30.06.2020; b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului
suplimentar al creantelor 20.07.2020;
c) termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de
7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat 03.08.2020.

VÂNZARI DIVERSE
l Subscrisa Drb Insolvency SPRL,
prin Dărăban Ionel, lichidator judiciar în baza sentinței civile din
06.05.2015, în dosar
nr.2626/83/2014, SC Ideal Mobil SRL,
CUI:644613, stabilește ședința de
supraofertare pentru vânzarea
bunului imobil proprietatea SC Ideal
Mobil SRL, înscris în CF nr.44935
Satu Mare, nr. cadastral 11246, în
suprafață de 3.472mp pentru data de
15.07.2020, ora 12.00, care va avea loc
la adresa de corespondență a lichidatorului judiciar arătată în antet. Pasul
de supraofertare s-a stabilit la 3% din
prețul ofertei aprobată de adunarea
creditorilor, respectiv 2.970Euro. Cei
interesați pot depune oferta la sediul
de corespondență al lichidatorului
judiciar cu 24 ore înainte de data

ședinței de supraofertare, împreună
cu dovada achitării unei garanții de
participare de 10% din prețul ofertei,
respectiv suma de 9.900Euro la cursul
zilei. Relații suplimentare:
tel.0754.098.420.
l Vând loc de veci cimitirul Bellu
Militar, 3 locuri +construcție, liber,
7800 E. 0765.434.973

COMPANII
l Comunicat distribuire dividende:
Subscrisa Institutul de Cercetări în
Transporturi- Incertrans -S.A. cu
sediul social în Bucureşti, Str. Calea
Griviţei 391-393, sector 1, adresa de
corespondenţă la punctul de lucru din
Bucureşti, Şoseaua Bucureşti- Ploieşti
nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1,
et.2, sector 1, cod unic de înregistrare
RO4282451, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr.
J40/17093/1993, cont nr. RO58 RNCB
0072 0488 7146 0001 deschis la Banca
Comercială Română, Sucursala
sect.1, reprezentată prin Director
General- Flavius Valeriu Cladoveanu,
prin prezenta informează investitorii
cu privire la faptul că: Urmare a
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acţionarilor nr. 233/15.04.2020
privind aprobarea distribuirii dividendelor aferente exerciţiului financiar
2019.Distribuirea dividendelor se va
face în următoarele condiții: 1. Data
plăţii: 01.07.2020; 2. Data de înregistrare: 11.06.2020; 3. Ex data:
10.06.2020; 4. Valoarea brută a dividendului exprimată în lei per acţiune:
0,01 lei, sumă din care se va reține la
sursă impozitul pe dividende, în cotele
prevăzute de lege la data plății; 5.
Modalitatea de distribuire a dividendelor: -dividendele vor fi distribuite
prin intermediul Depozitarului
Central S.A.; -Agentul de plată
desemnat: Banca Comercială
Română Sector 1; -pentru acționarii
al căror cont bancar (IBAN) se află în
evidențele Depozitarul Central S.A.,
plata dividendelor va fi efectuată prin
virament bancar; -în cazul acționarilor care nu dețin un cont bancar al
cărui IBAN să existe în evidențele
Depozitarului Central, plata dividendelor va fi efectuată în numerar, la
ghișeele Agentului de plată desemnat,
respectiv Banca Comercială Română
Sector 1. Ridicarea dividendelor în
numerar va putea fi efectuată de către
acționarii rezidenți pe baza cărții de
identitate (având înscris Codul
Numeric Personal), iar pentru acționarii nerezidenți, pe bază de pașaport
a cărui serie şi număr trebuie să corespundă cu cele din evidențele Depozitarului Central. Facem precizarea că
în conformitate cu Legea 227/2015
(Codul Fiscal), Societatea are obligația legală de a reține și de a vira la
bugetul statului impozitul pe dividende (reținere la sursă). Director
General Cladoveanu Valeriu Flavius.
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Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
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IMOBILIARE

LICITATII

l Anunț De Publicitate Privind
Cumpărarea Unui Imobil Cu Destinația De Sediu Pentru Autoritatea
Națională Pentru Administrare Și
Reglementare În Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare
Și Reglementare În Comunicații, cu
sediul în București, str. Delea Nouă, nr.
2, sector 3; e-mail: ancom@ancom.ro,
web: www.ancom.ro, în calitate de
autoritate contractantă. Obiectul
Procedurii: Achiziția unui imobil cu
destinația de sediu central pentru
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;
Procedura de atribuire aplicată: procedură internă; Modul obținerii documentației de achiziție. Gratuit: prin
descărcarea de pe site-ul Ancom,
respectiv www.ancom.ro - secțiunea
Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile;
de la sediul autorității contractante;
prin orice formă legală de transmitere,
în urma unei solicitări scrise, înregistrată la Ancom Sediul Central.
Termenul limită de depunere a ofertelor: data de 17.08.2020, ora 11:00; a)
Adresa la care se depun ofertele: sediul
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3,
București - Registratură; b) Limba în
care se redactează oferte: limba
română; Data, ora și locul deschiderii
ofertelor: data de 17.08.2020, ora 12:00,
sediul Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2,
sector 3, București; Criterii de calificare
ofertanți: conform Cap.2 și Cap.3 din
Caietul de sarcini; Criteriul de atribuire: obținerea celui mai bun punctaj,
conform Cap.5 din Caietul de sarcini;
Perioada de timp în care ofertantul
trebuie să își mențină oferta valabilă până la 31 martie 2021; Depunerea
ofertelor: se va efectua conform Cap. 4,
pct.4.1 - Etapa de depunere a ofertelor
și Cap.8 - Modul de prezentare a ofertelor din Caietul de sarcini și ofertele
pot fi depuse incepând cu data de 06
iulie 2020; Reguli pentru solicitările de
clarificări: Toți posibilii ofertanți pot
solicita clarificări, în scris, atât de la
sediul central Ancom, cât și pe email la
adresa achizitiesc@ancom.ro, până la
data de 20.07.2020, ora 14:00. Solicitările primite ulterior acestei date nu vor
fi luate în considerare. Autoritatea
contractantă va răspunde solicitării în
cel mult 5 zile lucrătoare de la primire.
Regulile de formulare a contestațiilor:
conform prevederilor Caietului de
Sarcini. Contestațiile se depun, în scris,
la sediul central Ancom. Comisia de
soluționare a contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar al procesului verbal de soluționare
a contestației. Relații suplimentare: De
luni până joi, în intervalul orar 08:30 17:00 și vineri, în intervalul orar 08:30
- 14:30, persoană de contact Florian
Gomoi, tel. mobil/fix: 0771.168.190/
0372.845.541 sau pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro Orice ofertant
poate participa la deschiderea ofertelor
în condițiile menționate în Caietul de
sarcini.

l Anunț public. Serviciul Public de
Administrare şi Exploatare a Pieței
Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță organizarea
următoarei licitații publice deschise
cu strigare pentru: -Închiriere spațiu
comercial din Complexul Corp C1 al
Pieței Centrale, după cum urmează:
-Un spațiu comercial (F1) în suprafață de 14 mp; Destinație: comercializare produse agroalimentare, produse
alimentare, articole nealimentare de
cerere curentă precum și alte produse
conform HGR nr. 348/2004; Prețul de
pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/
zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 14
din 31.01.2019. Tariful de închiriere
este scutit de TVA. Garanția de participare este în valoare de 2100 lei iar în
cazul în care ofertantul este declarat
necâștigător i se va restitui suma
respectivă la cerere într-un cont
comunicat de către acesta. Pasul de
licitație: Pasul de strigare este 10%
din prețul de începere. Se poate folosi
și multiplu de 10%. Vizitarea spațiilor
scoase la licitație se poate face de luni
până vineri între orele 8:30 - 15:30.
Licitația va avea loc în data de
08.07.2020, ora 10:00 la sediul
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str.
Republicii nr. 16A, iar documentele
pentru participarea la licitație se pot
depune până pe 06.07.2020, ora 12:00
tot la sediul instituției. Caietul de
sarcini specific pentru licitație va
putea fi achiziționat contracost de la
sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa
este în valoare de 100 lei și reprezintă
taxa participare licitație. Aceasta este
nerambursabilă. Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul
www.piatacampina.ro.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Mantser
Group SRL, desemnat prin Sentinta
civila nr. 7158 din data de 03.12.2018,
pronuntata de Tribunalul BucurestiSectia a VII-a Civila in dosar nr.
33479/3/2018, anunta scoaterea la
vanzare a bunului mobil af lat in
proprietatea Mantser Group SRL,
constand in mijloc de transport marca
Mercedes-Benz CLS350, autoturism,
2005, BENZINA/ 3.498 cc in valoarea
de 3.920 euro exclusiv TVA. Vanzarea
bunului mobil apartinand societatii
falite se va organiza in data de
22.06.2020 ora 14.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care
bunul mobil nu se va adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte 9(noua) licitatii saptamanale in data de 29.06.2020,
06.07.2020, 13.07.2020, 20.07.2020,
27.07.2020, 03.08.2020, 10.08.2020,
17.08.2020, 24.08.2020, la aceeasi ora,
in acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
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bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea
bunului, pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul
de organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se
pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector
3. Costul unui caiet de sarcini este de
300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine la
tel. 021.227.28.81.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina,
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.
Olt, organizează, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local
al mun.Slatina nr.83/28.04.2020, la
data de 18.06.2020, ora 10.00, licitație
publică pentru închirierea spațiului
destinat comerț alimentație publică
din incinta Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor
din lemn în suprafață construită la sol
de 27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației
pentru participarea la licitație se face
de la Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, str.
Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1,
jud.Olt, persoană de contact Cirstea
Lidia, telefon/fax: 0349.881.148,
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se face la sediul
Clubului Sportiv Municipal Slatina
până la data de 17.06.2020, ora 12:00.
l Oraşul Uricani, cu sediul în Uricani,
str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal 4634647, tel.
0254/511121, fax. 0254/511127, e-mail:
primariauricani@gmail.com, anunţă
organizarea în data de 08.07.2020 ora
13:00 la sediul sus menţionat a licitaţiei în vederea închirieri: Lotul I imobilul-teren in suprafaţă de 234 mp,
situat strada Al. Teilor, înscris in CF
nr. 62148, nr. cadastral/topografic
62148, în vederea amenajării unei
terase de alimentaţie publică; Lotul II
- imobilul-teren in suprafaţă de 60 mp,
situat strada Al. Teilor, înscris in CF
nr. 62140, nr. cadastral /topografic
62140, în vederea amenajării unei
terase de alimentaţie publică; Lotul III
- imobilul-teren in suprafaţă de 509
mp, situat strada Principală, înscris in
CF nr. 62399, nr. cadastral/topografic
62399, în vederea extinderii curţii casei
şi parcare auto; Lotul IV - imobilul-teren in suprafaţă de 18 mp, situat
strada 1 Mai, înscris in CF nr. 62404,
nr. cadastral/topografic 62404, teren
aferent garajului; Lotul V - imobilul-teren in suprafaţă de 17 mp, situat
strada 1 Mai, înscris in CF nr. 62403,
nr. cadastral/topografic 62403, teren
aferent garajului. Documentaţia de
atribuire, caietul de sarcini precum şi
planurile de situaţie cu identificarea

imobilul care se concesionează pot fi
obţinute sau consultate la sediul
Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1
Mai, nr. 6, persoană de contact: Săvulescu Cristian Consilier Juridic. Costul
documentaţiei de atribuire este de 100
lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 03.07.2020. Ofertele se
depun la sediul Primăriei Oraşului
Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6 până la
data de 08.07.2020 ora 10:00. Ofertele
se depun într-un singur exemplar
original. Şedinţa publică de deschidere
a ofertelor va avea loc în data de
08.07.2020, ora 13:00 Sala de Şedinţe a
Primăriei Oraşului Uricani din str. 1
Mai, nr. 6. în situaţia neprezentării a
cel puţin două oferte, licitaţia se
anulează şi va fi reluată în data de
15.07.2020, ora 13:00. Acţiunea în
justiţie pentru soluţionare litigiilor
apărute se introduce la Secţia de
Contencios administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara din localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel.
0254/211574, fax. 0254/216333, e-mail:
lbenta@iust.ro. Anunţul de licitaţie a
fost transmis pentru publicare la data
de 12.06.2020.
l S.C Andibo SRL prin lichidator
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin
licitatie publica sau negociere imobilul
in suprafata construita de 182.64 mp
situat in Comuna Isvoarele, jud.
Giurgiu, la pretul de 36.000 euro fara
TVA, pret redus cu 20% . Licitatiile vor
avea loc in zilele 17, 18 si 19 iunie
2020, orele 14:00 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 lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin
licitatie publica sau negociere
directa stoc de produse din categoria
bunurilor destinate productiei de
tamplarie pvc la pretul de 38.392 lei
plus TVA, pret redus cu 10%. Licitatiile vor avea loc in zilele 17, 18 si 19
iunie 2020, orele 12:00 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 lichidatorului
judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l Cabinet Individual de Insolvență
Grosariu Oana Raluca Mihaela, în
calitate de lichidator judiciar al ”Kad
Construct”S.R.L. cu sediul în loc.
Pașcani, str. Abator nr.60, încăperea 3,
jud.Iași, J22/1514/2014, CUI RO
33637523 notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei societății ”Kad Construct” S.R.L.
Societatea ”Kad Construct” S.R.L. are
obligaţia ca în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii insolventei să
depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de

prevenire a insolvenței si de insolvență.
Termenul limită pentru inventarierea
bunurilor și încheierea procesului
verbal de inventar este 27.06.2020.
Termenul limită pentru depunerea
cererilor de creanţe este 02.07.2020.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 12.07.2020.Termenul
pentru depunerea contestațiilor la
tabelul preliminar este de 7 zile de la
publicarea acestuia in BPI. Termenul
pentru afișarea tabelului definitiv al
creanțelor este 31.07.2020. Termenul
pentru continuarea procedurii este
31.07.2020. Se notifică faptul că prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar mun. Iași,
str.Ion Creangă nr.52, bloc S1, scara B,
ap.17, jud.Iași în data de 16.07.2020
având ca ordine de zi: 1. Alegerea
comitetului creditorilor și desemnarea
președintelui acestuia; 2. Confirmarea
lichidatorului judiciar. La acest
moment nu se pune în discuția creditorilor remunerația lichidatorului judiciar având în vedere că în patrimoniul
debitoarei nu au fost identificate
bunuri - renumerația lichidatorului
judiciar urmând a fi suportată din
fondul de lichidare în conformitate cu
dispozițiile art.38 alin.(5) din OUG nr.
86/2006 privind organizarea activităţii
practicienilor în insolvenţă. Se notifică
asociatii societăţii debitoare faptul că
va avea loc Adunarea Asociaţilor la
sediul lichidatorului judiciar în mun.
Iași, str. Ion Creangă nr. 52, bloc S1,
scara B, ap.17, jud.Iași în data
27.06.2020, ora 12:00, în vederea
desemnării administratorului special.
l Consiliul Local al Orașului
Vălenii de Munte, cu sediul în Orașul
Vălenii de Munte, str.Berevoești, nr.
3A, Cod Fiscal: 2842870, tel.:
0244.280.816, fax: 0244.280.631, organizează în data de 06.07.2020, ora
10:00, licitație publică privind
vânzarea următoarelor terenuri ce
aparțin domeniului privat al Orașului
Vălenii de Munte: -teren str.Bratocea
nr.fn, suprafață 708mp, nr. cadastral:
2 4 3 8 5 , c o n f o r m H C L n r.
32/28.02.2020; -teren str.Bratocea nr.
fn, suprafață 1.953mp, nr.cadastral:
2 4 2 0 8 , c o n f o r m H C L n r.
33/28.02.2020; -teren str.Miron Costin
nr.fn, suprafață 243mp, nr.cadastral:
2 4 3 4 7 , c o n f o r m H C L n r.
28/28.02.2020; -teren str.Zorelelor nr. 5,
suprafață 103mp, nr.cadastral: 24335,
conform HCL nr. 29/28.02.2020; -teren
str.Mihai Bravu nr.20, suprafață
851mp, nr.cadastral: 10655, conform
HCL nr. 30/28.02.2020. Procurarea
documentației de atribuire în vederea
participării la licitație se va face în
perioada 16.06-03.07.2020 de la sediul
Primăriei Orașului Vălenii de Munte,
camera 22, et.II, compartiment
Buget-Finanțe, informații suplimentare puteți obține la tel.: 0244.280.816,
int.21. Participanții la licitație au obligația de a achiziționa documentația de
atribuire contra sumei de 50Lei. Data

III
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limită pentru depunerea ofertelor este
06.07.2020, ora 9:00. Ședința publică
de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Orașului
Vălenii de Munte, str.Berevoiești, nr.
3A, în data de 06.07.2020, ora 10:00.
Data publicării anunțului de licitație
este 15.06.2020. Instanța competentă
în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Prahova, strada Văleni,
nr. 44, Ploieşti, telefon: 0244.544.781;
0244.544.598, fax: 0244.529.107,
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Județul Sibiu, prin Consiliul Județean
Sibiu, cu sediul în Sibiu, strada
General Magheru, nr. 14, telefon
0269.217.733, fax 0269.218.159, email:
județ@cjsibiu.ro, cod fiscal: 4406223.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
Imobil, proprietate privată a Județului
Sibiu, situat în sat Boarta, nr. 157,
comuna Șeica Mare, identificat în CF
103726 Șeica Mare, teren în suprafață
de 3.690mp, cu construcție DS+P, 1
nivel, suprafață construită la sol
470mp, suprafață desfășurată 880mp,
conform HCJ 98/28.05.2020 și temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul Consiliului Județean Sibiu
-Centrul de Informații pentru Cetățeni
sau de pe site-ul: www.cjsibiu.ro/achiziții. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, str.Gral
Magheru, nr. 14, județul Sibiu. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 01.07.2020,
ora 15:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 07.07.2020, ora 14:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Consiliul Județean Sibiu, str.Gral
Magheru, nr. 14, județul Sibiu, Centrul
de Informații pentru Cetățeni. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 08.07.2020, ora
13:00, Consiliul Județean Sibiu, str.
Gral Magheru, nr. 14, județul Sibiu,

GATA!
Simplu, nu?

Sala mică, etaj 1. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Sibiu, Sibiu, str.Ocnei, nr.
33, județul Sibiu, telefon 0269.217.104,
fax 0269.217.702, e-mail: tribunalul.
sibiu@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
12.06.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Primăria Comunei Zănești, Comuna
Zănești, str.Națională, nr.562, telefon/
fax 0233.383.470, e-mail: primariazanesti@yahoo.com, cod fiscal 2612952.
2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
-teren intravilan în suprafață de
300mp, situat în strada Crinilor, nr.
1625, având număr cadastral 52751,
aparținând domeniului privat al
comunei Zănești, conform HCL
27/27.03.2020 și temeiul legal: OUG
57/03.07.2019; -teren intravilan în
suprafață de 500mp, situat în strada
Brândușelor, nr. 7, având număr
cadastral 52208, aparținând domeniului privat al comunei Zănești,
conform HCL 29/27.03.2020 și temeiul
legal: OUG 57/03.07.2019; -teren intravilan în suprafață de 450mp, situat în
strada Salcâmilor, având număr
cadastral 52805, aparținând domeniului privat al comunei Zănești,
conform HCL 44/29.05.2020 și temeiul
legal: OUG 57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Registratură sau se poate
consulta pe site-ul: www.primariazanesti.ro, secțiunea: licitații. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Serviciul Registratură din
cadrul Primăriei Comunei Zănești, str.
Națională, nr. 562, județul Neamț. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 100Lei/exemplar, ce se achită la
caserie. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2020, ora
10:00. 4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.07.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Zănești, str.Națională, nr.562, județul Neamț -serviciul
Registratură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:
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într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.07.2020, ora 12:00,
la sediul Primăriei Comunei Zănești,
str.Națională, nr. 562, județul Neamț,
Sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, Bulevardul Decebal, nr. 5, județul Neamț,
cod poştal 610012, telefon
0233.212.294, fax 0233.235.655,
e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.06.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.
49-51, județul Giurgiu, telefon
0246.213.588, 0246.213.747, fax
0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455, cont
I B A N :
R O 0 4 T R E Z
32121300205XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
teren în suprafață de 100,00mp, identificat cu număr cadastral 36145,
aparținând domeniului privat al
Municipiului Giurgiu, situat în str.
Nicolae Bălănescu, nr. 8, conform
HCL 498/28.11.2019 și OUG
57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se va
obţine de persoane juridice de drept
privat român interesate și persoane
fizice române interesate, pe suport de
hârtie de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.
49-51, în baza unei solicitări depuse la
Registratură și achitarea contravalorii.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Direcţia Patrimoniu
-Compartiment Urmărire, Executare
Contracte, Primăria Municipiului
Giurgiu, Giurgiu, Bdul.Bucureşti, nr.
49-51, județul Giurgiu. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 100Lei,
la care se adaugă TVA și se poate
achita în numerar la Direcția de Taxe
și Impozite Locale Giurgiu. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.07.2020, ora 16:00. 4. Informații privind ofertele: Ofertele se

depun în plic, în limba română. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
15.07.2020, ora 16.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele
se depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.4951, Registratură, județul Giurgiu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: Fiecare participant
depune un exemplar în original. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.07.2020, ora 13:00, Primăria
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, Şos.
Bucureşti, nr.49-51, sala Parter, județul
Giurgiu. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Giurgiu- Secţia Contencios
Administrativ Fiscal, Giurgiu, str.
Episcopiei, nr. 13, 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: 12.06.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.
49-51, județul Giurgiu, telefon
0246.213.588, 0246.213.747, fax
0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455, cont
I B A N :
R O 0 4 T R E Z
32121300205XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
teren în suprafață de 56,00mp, identificat cu număr cadastral 38185, aparținând domeniului privat al
Municipiului Giurgiu, situat în str.
P u i ș o r, F N , c o n f o r m H C L
446/01.11.2019 și OUG 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia
de atribuire se va obţine de persoane
juridice de drept privat român interesate și persoane fizice române interesate, pe suport de hârtie, de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul
Bucureşti, nr. 49-51, în baza unei solicitări depuse la Registratură și achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:
Direcţia Patrimoniu -Compartiment
Urmărire, Executare Contracte,
Primăria Municipiului Giurgiu,
Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51,
județul Giurgiu. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit

prevederilor OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 100Lei, la care se
adaugă TVA și se poate achita în
numerar la Direcția de Taxe și Impozite Locale Giurgiu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
09.07.2020, ora 16:00. 4.Informații
privind ofertele: Ofertele se depun în
plic, în limba română. 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 13.07.2020,
ora 16:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun la
sediul Primăriei Municipiului Giurgiu,
Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr. 49-51,
Registratură, județul Giurgiu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: Fiecare participant
depune un exemplar în original. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.07.2020, ora 13:00, Primăria
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, Şos.
Bucureşti, nr. 49-51, sala Parter,
județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios
Administrativ Fiscal, Giurgiu, str.
Episcopiei, nr. 13, 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: 12.06.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, Bdul
Bucureşti, nr. 49-51, județul Giurgiu,
telefon 0246.213.588, 0246.213.747,
fax 0246.215.405, email: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455,
cont IBAN: RO04TREZ
32121300205XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren în
suprafață de 1.000mp, identificat cu
număr cadastral 38369, aparținând
domeniului privat al Municipiului
Giurgiu, situat în Bdul Mihai Viteazu,
FN, conform HCL 382/25.09.2019 și
OUG 57/03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de
atribuire se va obţine de persoane
juridice de drept privat român interesate și persoane fizice autorizate
române interesate, pe suport de hârtie
de la sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, Bdul.Bucureşti, nr. 49-51, în
baza unei solicitări depuse la Registratură și achitarea contravalorii. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atri-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
buire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare Contracte,
Primăria Municipiului Giurgiu,
Giurgiu, Bdul.Bucureşti, nr. 49-51,
județul Giurgiu. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 100Lei, la
care se adaugă TVA și se poate achita
în numerar la Direcția de Taxe și
Impozite Locale Giurgiu. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
03.07.2020, ora 16:00. 4.Informaţii
privind ofertele: Ofertele se depun în
plic, în limba română. 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 08.07.2020,
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun la
sediul Primăriei Municipiului Giurgiu,
Giurgiu, Bdul.Bucureşti, nr. 49-51,
Registratură, județul Giurgiu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Fiecare participant depune un exemplar în original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.07.2020, ora 13:00, Primăria
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, Şos.
Bucureşti, nr. 49-51, sala Parter,
județul Giurgiu. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios
Administrativ Fiscal, Giurgiu, str.
Episcopiei, nr. 13, județul Giurgiu,
telefon 0246.212.725, fax
0337.819.940, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 12.06.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, Bdul
Bucureşti, nr. 49-51, județul Giurgiu,
telefon 0246.213.588, 0246.213.747,
fax 0246.215.405, email: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455,
cont IBAN: RO04TREZ
32121300205XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: terenul în
suprafață de 2.000mp, identificat cu
număr cadastral 39541, aparținând
domeniului privat al Municipiului
Giurgiu, situat în str.Unirii, FN,
conform HCL 430/01.10.2019 și OUG
57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se va
obţine de persoane juridice de drept
privat român interesate și persoane
fizice autorizate române interesate, pe
suport de hârtie de la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti,
nr. 49-51, în baza unei solicitări depuse
la Registratură și achitarea contrava-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
lorii. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Direcţia Patrimoniu Compartiment Urmărire, Executare
Contracte, Primăria Municipiului
Giurgiu, Giurgiu, Bdul Bucureşti,
nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
100Lei, la care se adaugă TVA și se
poate achita în numerar la Direcția de
Taxe și Impozite Locale Giurgiu. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.07.2020, ora 16:00. 4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se
depun în plic, în limba română.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 06.07.2020, ora 16:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Ofertele se depun la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti,
nr. 49-51, Registratură, județul
Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune un exemplar în original. 5. Data şi locul la care
se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 07.07.2020, ora
13:00, Giurgiu, Primăria Municipiului
Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr. 49-51, sala
Parter, județul Giurgiu. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios
Administrativ Fiscal, Giurgiu, str.
Episcopiei, nr. 13, județul Giurgiu,
telefon 0246.212.725, fax
0337.819.940, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 12.06.2020.
l Curtea de Apel Oradea, CUI
17071723, tel.0259.479.419, persoană
de contact Monenciu Adina, organizează licitație publică cu plic sigilat la
data de 07.07.2020, ora 12:00, la sediul
instanței, în vederea închirierii unui
spațiu de 1mp situat la parterul Palatului de Justiție Oradea pentru activități de copiere/multiplicare acte.
Documentația de atribuire și informații suplimentare se pot obține
accesând pagina de internet a instanței
http://portal.just.ro/35/SitePages/achizitii.aspx?id_inst=35

PIERDERI
l Subscrisa Bunda Gabriel Robert
PFA, declar pierdut Ceritificatul de
inregistare pe numele Bunda Gabriel
Robert PFA avand seria B nr. 3190492,
eliberata la data de 15.02.2016. avand
datele F40/256/2016. Il declar Nul.

MATRIMONIALE
l Tânăr înalt, cu serviciu, situaţie
materială bună, doresc cunoştinţă
domnişoară-doamnă pentru prietenie/
căsătorie. Tel. 0734292295.

