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OFERTE SERVICIU
l Firmă de curățenie cu sediul în 
Anglia caută cupluri. Cerințe: 
mașină și cazier. Persoanele intere-
sate pot suna la 0044.742.920.62.10.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, strada Bulevardul Sfântul 
Constantin Brâncoveanu, numărul 
3, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tual vacante de execuție de: 
-Compartiment Relații cu Publicul: 
inspector de specialitate gr.II, 
număr posturi: 1, conform teme-
iului legal HG 286/2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -depunere 
dosare concurs: 19.04.2018, ora 
08.00-03.05.2018, ora 16.30; 
-selecția dosarelor: 04.05.2018; 
-proba scrisă: 14.05.2018, ora 10.00; 
-interviul: 17.05.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: Condiţii 
specifice: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 6 luni. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni 
până joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, între orele 08.00-14.00, sau la 
telefon: 0349.738.657.

l Având în vedere prevederile HG 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată prin HG nr.1027/2014, conform 
art. 7, Liceul de Arte „Sigismund 
Toduţă”, cu sediul în Deva, str.
Ciprian Porumbescu, nr.1, judeţul 
Hunedoara, telefon: 0354.805.697, 
cod fiscal: 4374725, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: -Şofer, 
1 post: -vechime minimă ca și șofer 
cu atestat profesional emis de ARR: 
3 ani; -șofer categoria D, D1; 
-posesor al cardului tahograf; -studii: 
liceu. Concursul se va desfășura la 
Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”, 
clădirea „C”, str.Titu Maiorescu, 
nr.30 (fostul Liceu Traian); -Selecţia 
dosarelor: 10.05.2018, ora 13.00 
-afișarea rezultatului selecţiei; -Proba 
scrisă: 14.05.2018, ora 10.00; -Inter-
viul: 15.05.2018, ora 9.00; -Proba 
practică: 16.05.2018, ora 9.00. Depu-
nerea dosarelor de concurs: 
19.04.2018-03.05.2018, între orele 
10.00-14.00, la secretariatul Liceului 
de Arte „Sigismund Toduţă”, cu 
sediul în Deva, str.Ciprian Porum-
bescu, nr.1. Persoană de contact: 
secretar șef Agârbiceanu Elena, 
telefon: 0354.805.697. Informații 
referitoare la conținutul dosarului de 
concurs, bibliografia și tematica de 
concurs, condițiile generale și speci-
fice prevăzute în fișa postului vor fi 
afișate la sediul Liceului de Arte 
„Sigismund Toduţă”, cu sediul în 
Deva, str.Ciprian Porumbescu, nr.1, 
cât și pe site-ul instituției: artedeva.
ro

l Orașul Târgu Frumos, cu sediul 
în strada Cuza Vodă, nr.67, locali-

tatea Târgu Frumos, judeţul Iași, 
organizează, conform prevederilor 
HG nr.286/2011, concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a postului contractual 
temporar vacant de psiholog practi-
cant din cadrul Centrului Social 
Multifuncțional. Concursul va avea 
loc la sediul instituției în data de 
08.05.2018, ora 10.00, proba scrisă, 
iar data și ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere se vor depune în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la secretariatul comisiei de 
concurs, telefon: 0232.710.906, inte-
rior: 105. Condiţiile de participare 
la concurs: Candidații trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art .3 din HG 
nr.286/2011. Condiţiile specifice 
necesare participării la concurs 
astfel: -Studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
psihologie; -Vechime în specialitatea 
studiilor: 6 luni; -Atestat de liberă 
practică eliberat de Colegiul Psiho-
logilor din România. Alte infor-
maţii pot fi obţinute la sediul sau de 
pe site-ul instituției: www.primari-
atgfrumos.ro, la secţiunea „Anun-
ţuri publice”, „Concursuri”. 

l Primăria Slobozia Moară, cu 
sediul în localitatea Slobozia Moară, 
strada Primăriei, nr.25, judeţul 
Dâmbovița, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: -Referent, clasa III, grad profe-
sional debutant, 1 post. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Slobozia Moară astfel: -Proba scrisă 
în data de 18.05.2018, ora 10.00, 
-Proba interviu după afișare rezul-
tate probă scrisă. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii absolvite 
-diplomă bacalaureat. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Slobozia Moară. 
Relaţii suplimentare și coordonatele 
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul instituției: 
Primăria Slobozia Moară. Persoană 
de contact: Pîrvu Georgeta -secretar 
c o m u n ă ,  t e l e f o n / f a x : 
0245.724.174/0245.724.138, e-mail: 
primariasloboziamoara@gmail.com  

l Muzeul Ţării Făgărașului „Valer 
Literat”, cu sediul în localitatea 
Făgăraș, str.Mihai Viteazul, nr.1, 
judeţul Brașov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Şef secţie conser-
vare-restaurare, grad II: 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 11 mai 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 18 mai 2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licenţă 

știinţe umaniste-istorie, master în 
domeniul conservării patrimoniului 
cultural naţional; -perfecţionare în 
domeniul conservării patrimoniului 
cultural naţional; -experienţă în 
domeniul conservării, evidenţei, 
gestiunii și valorificării patrimo-
niului cultural național: minim 6 
ani; -cunoștinţe foarte bune de 
operare PC; -cunoașterea unei limbi 
străine; -lucru în echipă, disponibili-
tate de a desfășura ocazional 
program prelungit. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Muzeului 
Ţării Făgărașului „Valer Literat”, 
strada Mihai Viteazul, nr.1. Relaţii 
suplimentare la sediul Muzeului 
Ţării Făgărașului „Valer Literat”, 
strada Mihai Viteazul, nr.1, 
persoană de contact: Kovacs Mari-
oara -Departament Administrativ, 
telefon: 0768.186.571, e-mail: 
muzeufagaras@yahoo.com

l Primăria Comunei Moroeni, 
județul Dâmbovița organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
executie vacante din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului 
comunei Moroeni, Compartimentul 
urbanism-cadastru: I. Comparti-
ment Urbanism – Cadastru. 1. 
Consilier, cls.I,  grad profesional 
principal, nivelul studiilor superior 
un post, pentru ocupare se cere 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată (arhi-
tect), absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă. Concursul 
se organizează la sediul Primăriei 
Comunei Moroeni, judeţul Dâmbo-
viţa, la data de 23.05.2018, ora 
10,00  și interviul la data de 
25.04.2018, ora 14,00.
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III – a, la sediul 
Primăriei comunei Moroeni, judeţul 
Dâmboviţa. Dosarele trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul Primăriei 
comunei Moroeni. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei 
Moroeni și la nr. de telefon:  0245 
77.22.13.

l Direcţia Locală De Evidenţă a 
Persoanelor sector 6, organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
conducere vacante de: -Şef Birou 
Comunicare Analiză Sinteză, Patri-
moniu, Logistică.  Concursul se 
organizează la sediul instituţiei din 
București, str. Hanul Ancuţei nr. 4, 
sector 6, în data de 22.05.2018, ora 
10.00 proba scrisă. 
Condiţiile de participare la concurs: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-

vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -studii de masterat sau 
postuniversitare absolvite în dome-
niul administraţiei publice, mana-
gement sau în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice; 
-să fie numiţi într-o funcţie publică 
din clasa I; -deţine vechimea în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice de minim 2 
ani; -să nu aibă în cazierul adminis-
trativ o sancţiune disciplinară 
neradiată. Funcţionarii publici de 
conducere pot promova într-o 
funcţie publică de conducere 
vacantă de nivel superior, conf. 
prevederilor art. 140 din H.G. 
nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III -a, la sediul instituţiei, 
respectiv  în perioada  18.04. 
-07.05.2018. Bibliografia se afișează 
pe site -ul și la avizierul instituţiei. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei și la nr. de 
tel.: 021/4341331 -Serviciul Resurse 
Umane, Juridic, inspector resurse 
umane, Mic Silvia. 

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând imobil în Pitești, 573 mp, 
pretabil construcţie bloc. Tel. 
0722720712.

CITAȚII  
l Se citează numitul Brebeanu 
Ştefan, cunoscut cu ultimul domi-
ciliu în com. Cornu, jud. Prahova, 
pentru termenul din 07.06.2018 ora 
08:30, în dosarul nr. 5944/204/2017 
aflat pe rolul Judecătoriei Câmpina, 
ce are ca obiect declararea judecăto-
rească a morții numitului Brebeanu 
Ştefan. 

l Se citează Asimionesei Angela, 
din comuna Români, judeţul 
N e a m ţ ,  p e n t r u  t e r m e n u l 
26.04.2018, ora 9.00, la Judecătoria 
Piatra Neamţ, în dosarul numărul 
2750/279/2016, cu reclamanţi Chilat 
Gheorghe și Monica, pentru acţi-
unea în constatare. 

l Numiții Balog Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Cluj-Napoca, 

str.Gheorghe Enescu, nr.14, jud.
Cluj; Petean Teodora, Petean 
Mihail, Petean Rozalia, Petean 
Eugenia, Petean Ioan, Petean 
Zamfira, toți cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Comuna Sic, jud.Cluj, 
sunt citați la Judecătoria Cluj-Na-
poca, la data de 10.05.2018, ora 
08:00, completul C6-NCPC, camera 
102, în calitate de pârâți în dos. 
nr.23620/211/2017, în procesul 
având ca obiect plângere împotriva 
încheierii de carte funciară, cu 
reclamanții Rusu Valeria, Ciceu 
Cristina, Rusu Mircea, Rusu Mihai.

l Jieanu Lucreţia solicită prezen-
tarea la proces a lui Neaţă 
Constantin în data de 02.05.2018, la 
Tribunalul Dolj ,  în dosarul 
nr.1253/201/2016/a1 -obiect în 
constatare.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numitul 
Rotaru-Vintilă Claudiu-Robert, 
domiciliat în com. Budești, sat 
Racovița, jud. Vâlcea, în calitate de 
intimat, în dosarul civil nr. 
760/90/2018, cu termen de judecată 
la data de 27.04.2018, având ca 
obiect menținerea măsurii de 
protecție, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

DIVERSE  
l Subscrisa S.C. Camand Impex 
S.R.L. - in insolventa, cu sediul in 
Resita, str. Caminelor, nr. 24, Jud. 
Caras - Severin, publica anuntul cu 
privirea la contractarea unui 
expert topo in vederea realizarii 
documentatiei topografice pentru 
inscrierea in Cartea Funciara a 
constructiilor existente pe terenul 
inscis in C.F. nr. 2600/Gradinari. 
Ofertele se depun la sediul ales al 
administratorului judiciar Darada 
Insolv I.P.U.R.L. din Resita, P-ta 1 
decembrie 1918, nr. 7,et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin, pana la data 
de 26.04.2018,  orele  15.00, 
desemnat prin Incheierea Civila nr. 
29/JS/CC/07.05.2015, pronuntata 
de catre Tribunalul Caras-Severin 
in dosar nr. 1315/115/2015. Pentru 
mai multe informatii se poate 
contacta administratorul judiciar 
l a  n u m a r u l  d e  t e l e f o n 
0355/429.116.
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ADUNĂRI GENERALE  
l Completare la Convocatorul 
publicat în Monitorul Oficial 
1270/30.04.2018 cu privire la 
ordinea de zi. Consiliul de adminis-
traţie al SC Silvarom SA cu sediul 
în  Bucureşti, Intrarea Rocilor, nr. 
12- 16, sector 6, înregistrată la 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i  s u b 
J40/239/1991, cod fiscal RO 433926, 
prin Preşedintele Consiliului de 
Administrare, ing. Bârle Ştefan, la 
solicitarea a doi acţionari care deţin 
39.597 acţiuni (14,47%) din totalul 
acţiunilor, completează ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din data 30.04.2018, 
conform Art.117 indice 1 din Legea 
31/1990 cu modificările şi completă-
rile ulterioare, cu un punct nou. 8. 
Aprobarea renunţării de către Bârle 
Ştefan la funcţia şi atribuţiile pe 
care le are în calitate de adminis-
trator executiv, Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie, şi Director 
General al SC Silvarom SA, înce-
pând cu data de 30.04.2018 şi apro-
barea returnării de către Menhardt 
Mircea Marian la funcţia şi atribu-
ţiile pe care le are în calitate de 
administrator neexecutiv al Consi-
liului de Administraţie al SC 
Silvarom SA, începând cu data de 
30.04.2018.  

l Administratorul special al SC 
ARCOM SA, înmatriculată sub nr. 
J40/2147/1991  având C.U.I. RO 
405195,  în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 31/1990 forma repu-
blicată şi modificată şi ale Actului 
Constitutiv al Societăţii, ale art. 3 
pct. 26 din Legea nr. 85/2006, 
convoacă în data de 21.05.2018 ora 
13.00 la adresa din Bucureşti, str. 
Virgiliu, nr. 81, Sector 1, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii, cu următoarea Ordine de 
zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea situaţiilor financiare 
pentru exerci ţ iul  f inanciar 
01.01.2017 -31.12.2017. 2. Prezen-
tarea Raportului de Activitate al 
Administratorului Special pentru 
exerciţiul financiar 01.01.2017 
-31.12.2017. 3. Prezentarea Rapor-
tului Societăţii de Audit Financiar 
întocmit pentru exerciţiul financiar 
01.01.2017 -31.12.2017. Adunarea 
se convoacă pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 14.05.2018. 
Documentele şi informaţiile referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi vor putea fi consultate 
începând cu data de 14.05.2018 la 
sediul societăţii. Formularul de 
procură specială pentru reprezen-
tarea în Adunarea Generală se va 
putea obţine de la sediul societăţii, 
procurile speciale în original 
urmând a fi depuse la societate 
înainte de adunare în conformitate 
cu prevederile art.14 din Actul 
Constitutiv al SC ARCOM S.A. În 
cazul neîntrunirii cvorumului 
necesar la prima convocare, urmă-
toarea Adunare Generală se 
convoacă pentru data de 22.05.2018  
în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

LICITAȚII  
l C.I.I. Roşu Alexandru în calitate 
de lichidator judiciar al Jolawiek 
SRL, organizează licitații publice în 
datale de 20.04.2018; 27.04.2018; 
04.05.2018; 11.05.2018 ora 15.00 la 
sediul din Braşov, str. Dacia nr. 54A, 
pentru valorificarea: lot I teren 
arabil extravilan de 8612 mp şi lot II 
teren arabil extravilan împreună cu 
2 fundații grajd suine, 6 sisteme 
Fan APP- 24 F şi 2 silozuri HOG 
SLAT, toate amplasate pe raza 
satului Mohreanu, com Ulmeu, jud. 
Brăila. Informații suplimantare la 
0746/038984.

l C.I.I. Roşu Alexandru în calitate 
de lichidator judiciar al Bliapol 
Agro SRL, organizează licitații 
publice în datale de 20.04.2018; 
27.04.2018; 04.05.2018; 11.05.2018 
ora 15.00 la sediul din Braşov, str. 
Dacia nr. 54A, pentru valorificarea: 
lot I teren arabil extravilan de 25947 
mp şi lot II teren arabil extravilan 
12040 mp împreună cu construcţie 
industrială fermă Suine de 1524 mp 
finalizată în proporție de 80% 
avariată în prezent, 6 sisteme Fan 
APP- 24 F şi 2 silozuri HOG SLAT, 
toate amplasate pe raza satului 
Mohreanu, com Ulmeu, jud. Brăila. 
Informați i  supl imantare la 
0746/038984.

l Primăria Gighera, jud.Dolj, 
scoate la licitație publică pe data de 
15.05.2018, ora 10.00, spre închi-
riere, pajişti af late în domeniul 
privat al comunei. Pot participa la 
licitație crescătorii de animale de pe 
raza localității Gighera, înscrise în 
registrul agricol, aflate în evidențele 
R.N.E. Documentele de înscriere se 
depun până pe data de 25.04.2018 şi 
vor conține: înscrierea în registrul 
agricol, numărul de animale din 
R .N.E .  Re la ț i i  l a  t e l e fon : 
0251.353.011 la dna Ghiră Ionica. 

l Spitalul Municipal Campulung 
Moldovenesc inchiriaza, prin lici-
tatie publica un spatiu cu suprafata 
de 15,21 mp, cu numarul 115, situat 
in perimetrul Ambulatoriului de 
Specialitate Campulung Moldove-

nesc –Policlinica, cu destinatia 
cabinet medical– conform adresei 
Consiliului Local nr. 8400 din 
04.04.2018, pentru o perioada de 
doi ani. Relatii suplimentare se pot 
obtine la sediul Spitalului Muni-
cipal Campulung Moldovenesc, 
judetul Suceava, din str. Sirenei, nr. 
25, telefon 0230/312023.

l Primăria Municipiului Târgu Jiu 
anunţă organizarea unei licitaţii 
publice deschise privind închirierea 
unui spațiu comercial, provizoriu, 
în suprafață de 12 mp, situat în 
Municipiul Târgu Jiu, Bulevardul 
Ecaterina Teodoroiu, stația de 
autobuz CAM. Durata închirierii 
este de 2 ani, preţul de pornire este 
de 850 lei/ trimestru. Licitaţia va 
avea loc în data de 17.05.2018, ora 
14.00, la sediul Primăriei Munici-
piului Târgu Jiu. Data limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r  e s t e 
17.05.2018, ora 10.00. Caietul de 
sarcini şi Instrucţiunile pentru ofer-
tanţi precum şi relaţii suplimentare 
se obţin de la Biroul Licitaţii şi 
Achiziții Publice din cadrul Primă-
riei Municipiului Tg. - Jiu, tel. 
0253.205036.

l Primăria Municipiului Târgu Jiu 
anunţă organizarea unei licitaţii 
publice deschise privind închirierea 
imobilului, clădire şi teren, în care a 
funcțional centrala termică de 
cartier Comuna din Paris, în supra-
față de 115 mp, destinat desfăşu-
rării de activități comerciale, cu 
excepția celor de alimentație 
publică, pe o perioadă de 30 ani. 
Prețul de pornire este de 230 euro/
lună (2 euro/mp/lună). Licitaţia va 
avea loc în data de 17.05.2018, ora 
13.00, la sediul Primăriei Munici-
piului Târgu Jiu. Data limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r  e s t e 
17.05.2018, ora 10.00. Caietul de 
sarcini şi Instrucţiunile pentru ofer-
tanţi precum şi relaţii suplimentare 
se obţin de la Biroul Licitaţii şi 
Achiziții Publice din cadrul Primă-
riei Municipiului Târgu Jiu, tel. 
0253.205038.

l Primăria Municipiului Târgu Jiu 
anunţă organizarea unei licitaţii 
publice deschise privind închirierea 

imobilului, clădire şi teren, în care a 
funcțional centrala termică de 
cartier din Strada Ioan Slavici, în 
suprafață de 175 mp, destinat 
desfăşurării de activități din dome-
niile sănătate şi învățământ, pe o 
perioadă de 30 ani. Prețul de 
pornire este de 350 euro/lună (2 
euro/mp/lună). Licitaţia va avea loc 
în data de 17.05.2018, ora 13.30, la 
sediul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu. Data limită de depunere a ofer-
telor este 17.05.2018, ora 10.00. 
Caietul de sarcini şi Instrucţiunile 
pentru ofertanţi precum şi relaţii 
suplimentare se obţin de la Biroul 
Licitaţii şi Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu, tel. 0253.205038.

l Consiliul Local al comunei 
Moroeni si Primaria comunei 
Moroeni, județul Dâmbovița, cu 
sediul în comuna Moroeni, strada 
Principală, nr. 152, cod fiscal 
4280116, telefon 0245772213, 
e-mail: primaria_moroeni@yahoo.
com, scoate la concesionare  prin 
licitatie publica in plic inchis,  in 
conditiile legii, următoarele bunuri  
imobile af late în proprietatea 
publica a comunei Moroeni: 1. 
Pasune alpina, situata in comuna 
Moroeni, judetul Dambovita, punct 
”OBOARE 2”, in suprafata de 
70.40 ha. 2. Pasune alpina, situata 
in comuna Moroeni, judetul 
Dambovita, punct ”BLANA 1” in 
sprafata de 63.76 ha. 3. Pasune 
alpina, situata in comuna Moroeni, 
judetul Dambovita, punct ” 
BLANA 2” in sprafata de 63.76 ha. 
4. Pasune alpina, situata in comuna 
Moroeni, judetul Dambovita, punct 
”MAGURI” in sprafata de 28.00 
ha. Pentru participarea la licitatie, 
ofertantii trebuie sa achite la casi-
eria organizatorului, contravaloarea 
taxei de participare in suma de 100 
lei, a garantiei de participare in 
valoare de 100 lei si a caietului de 
sarcini in suma de 200 lei. Docu-

mentele solicitate si criteriile de 
validare a dosarelor de licitaţie sunt 
prevăzute in documentaţia de atri-
buire si caietele de sarcini. Data 
limita pentru solicitarea clarifica-
rilor este 04.05.2018. Data limita de 
depunere a ofertelor de participare 
la licitatie este de 08.05.2018 până 
la orele 14.00, la sediul Primăriei 
comunei Moroeni, judetul Dambo-
vita, iar licitația va avea loc în data 
de 09.05.2018 astfel: - Pentru 
punctul ”OBOARE 2” la  ora 09.00  
la adresa menționată mai sus. - 
Pentru punctul ”BLANA 1” la ora 
11.00  la adresa mentionata mai sus. 
- Pentru puctul ”BLANA 2” la ora 
13.00 la adresa mentionata mai sus. 
- Pentru punctul ”MAGURI” la ora 
15.00 la adresa mentionata mai sus. 
Ofertele vor fi depuse intr- un 
singur exemplar. Sesizarea instantei 
cu privire la eventualele suspiciuni 
de incalcare a cadrului legal de 
desfasurare a licitatiei se face in 
termen de 30 zile de la comunicare 
iar solutionarea litigiilor aparute se 
face la Tribunalul Dambovita, 
Sectia a II a, Civila de Contencios 
Administrativ si Fiscal. Regula-
mentul de organizare a licitatiei, 
documentația de atribuire, caietul 
de sarcini şi alte informații se pot 
obține de către persoanele intere-
sate, de la sediul Primăriei comunei 
Moroeni, compartimentul Registra-
tura sau la numerele de telefon 
0245-772.213 sau la d-na consilier 
Tronaru Cristina – tel 0726187956 
e- mail primaria_moroeni@yahoo.
com,  începând cu data  de 
20.04.2018. Primar, Prof. Moraru 
Mihai Laurentiu.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi /sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Voineşti, cu 
sediul în sat Voineşti, comuna 
Voineşti, judeţul Iaşi, cod fiscal: 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Control Muncă Nedeclarată, 
respectiv șef serviciu - Serviciul Monitorizare Relații de Muncă Contracte Colective de Muncă 
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București. Concursul se 
desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 18 mai 2018, ora 
10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 18 
aprilie 2018 - 07 mai 2018, inclusiv. Condițiile de participare sunt: - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, 
științe juridice, științe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, 
administrație publică și științe politice; - studii de masterat sau postuniversitare absolvite în 
domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, în condițiile legii; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 2 ani. Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, 
consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 
0374.112.727 și email: informatii.concurs@anfp.gov.ro.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent - 
Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sângeru, 
județul Prahova. Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
în data de 22 mai 2018, proba scrisă, ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
sediul Agenţiei, în perioada 18 aprilie - 7 mai 2018, inclusiv. Condițiile de participare sunt: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice; - vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an. Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, 
telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 și email: informatii.concurs@anfp.gov.ro.
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4540208, telefon/fax: 0232.294.755, 
e-mail: primariavoinesti@yahoo.
com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Primăria Comunei Voineşti organi-
zează licitaţie publică deschisă în 
vederea concesionării Iazului 
Nedeni în suprafaţă de 3,30ha aflat 
în domeniul privat al comunei 
Voineşti, judeţul Iaşi. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: docu-
mentaţia de atribuire va putea fi 
achiziţionată de la sediul Primăriei 
Comunei Voineşti. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de la 
care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: de la 
Compartimentul Achiziţii publice 
din cadrul Primăriei Comunei 
Voineşti. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei  de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
preţul este de 500 Lei /documen-
taţie. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 03.05.2018, ora 
12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor:  09.05.2018, ora 9.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Primăriei Comunei 
Voineşti, din sat Voineşti, comuna 
Voineşti, judeţul Iaşi. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: ofertele se transmit 
în 2 exemplare (original şi copie). 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 09.05.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Voineşti. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele  pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Iaşi, Secţia 
Contencios Administrativ, str.Anas-
tasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, 
te lefon:  0232.260.600,  fax: 
0232.213.999, e-mail: tr-iasi-pgref@
just.ro. 7.Data transmiterii anun-

ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
12.04.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Oraşului Voluntari, bule-
vardul Voluntari, nr.74, Voluntari, 
judeţul Ilfov, telefon: 031.403.61.10, 
fax: 031.403.61.79, e-mail: prima-
ria-voluntari@primaria-voluntari.
ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Concesionarea imobilului teren 
situat în oraşul Voluntari, Tarla 38, 
Parcela 870, număr cadastral 
119509, în suprafaţă 140,16mp. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire în urma 
unei solicitări scrise concedentului. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: în urma 
unei solicitări scrise, persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Direcţia 
Cadastru şi Evidenţa Proprietăţii, 
Compartimentul Patrimoniu şi 
Administrarea Domeniului Public 
şi Privat, Concesionări, Exproprieri, 
Cimitire şi Relaţii cu Asociaţiile de 
proprietari. Primăria Oraş Volun-
tari, b-dul Voluntari, nr.74, jud.
Ilfov. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei  de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
La casieria Primăriei Voluntari se 
achită taxa de 150.00Lei. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 24.04.2018, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: Ofertele 
vor fi depuse la sediul Primăriei 
Oraşului Voluntari, Registratura 
Generală. 4.1.Data-limită de depu-

nere a ofertelor: 15.05.2018, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Oraş 
Voluntari, b-dul Voluntari, nr.74, 
jud.Ilfov. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 29 
mai 2018, Primăria Oraş Voluntari, 
b-dul Voluntari, nr.74, jud.Ilfov, ora 
10.00. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Soluţionarea litigi-
ilor şi termenele pentru sesizarea 
instanţei se soluţionează de către 
Tribunalul Ilfov, str.Ştirbei Vodă, 
nr.24, jud.Ilfov, Buftea, tel./fax: 
021.312.23.43, 0372.21.88.16, 
e-mail: jud-buftea@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării:  03.04.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Oraşului Voluntari, bule-
vardul Voluntari, nr.74, Voluntari, 
judeţul Ilfov, telefon: 031.403.61.10, 
fax: 031.403.61.79, e-mail: prima-
ria-voluntari@primaria-voluntari.
ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Concesionarea imobilului teren 
situat în oraşul Voluntari, Tarla 38, 
Parcela 870, număr cadastral 
119509, în suprafaţă 267,05mp. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire în urma 
unei solicitări scrise concedentului. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: în urma 
unei solicitări scrise, persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Direcţia 
Cadastru şi Evidenţa Proprietăţii, 
Compartimentul Patrimoniu şi 
Administrarea Domeniului Public 
şi Privat, Concesionări, Exproprieri, 
Cimitire şi Relaţii cu Asociaţiile de 
proprietari. Primăria Oraş Volun-
tari, b-dul Voluntari, nr.74, jud.
Ilfov. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei  de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
La casieria Primăriei Voluntari se 
ach i tă  taxa  de  150 .00Le i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24.04.2018, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele vor fi depuse la sediul Primăriei 
Oraşului Voluntari, Registratura 
Generală. 4.1.Data-limită de depu-

nere a ofertelor: 15.05.2018, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Oraş 
Voluntari, b-dul Voluntari, nr.74, 
jud.Ilfov. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 29 
mai 2018, Primăria Oraş Voluntari, 
b-dul Voluntari, nr.74, jud.Ilfov, ora 
12.00. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Soluţionarea litigi-
ilor şi termenele pentru sesizarea 
instanţei se soluţionează de către 
Tribunalul Ilfov, str.Ştirbei Vodă, 
nr.24, jud.Ilfov, Buftea, tel./fax: 
021.312.23.43, 0372.21.88.16, 
e-mail: jud-buftea@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 02.04.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Oraşului Voluntari, bule-
vardul Voluntari, nr.74, Voluntari, 
judeţul Ilfov, telefon: 031.403.61.10, 
fax: 031.403.61.79, e-mail: prima-
ria-voluntari@primaria-voluntari.
ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Concesionarea imobilului teren 
situat în oraşul Voluntari, Tarla 38, 
Parcela 870, număr cadastral 
119509, în suprafaţă 629,49mp. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire în urma 
unei solicitări scrise concedentului. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: în urma 
unei solicitări scrise, persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Direcţia 
Cadastru şi Evidenţa Proprietăţii, 
Compartimentul Patrimoniu şi 
Administrarea Domeniului Public 
şi Privat, Concesionări, Exproprieri, 
Cimitire şi Relaţii cu Asociaţiile de 
proprietari. Primăria Oraş Volun-
tari, b-dul Voluntari, nr.74, jud.
Ilfov. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei  de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
La casieria Primăriei Voluntari se 
ach i tă  taxa  de  150 .00Le i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24.04.2018, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele vor fi depuse la sediul Primăriei 
Oraşului Voluntari, Registratura 
Generală. 4.1.Data-limită de depu-

nere a ofertelor: 15.05.2018, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Oraş 
Voluntari, b-dul Voluntari, nr.74, 
jud.Ilfov. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 29 
mai 2018, Primăria Oraş Voluntari, 
b-dul Voluntari, nr.74, jud.Ilfov, ora 
14.00. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Soluţionarea litigi-
ilor şi termenele pentru sesizarea 
instanţei se soluţionează de către 
Tribunalul Ilfov, str.Ştirbei Vodă, 
nr.24, jud.Ilfov, Buftea, tel./fax: 
021.312.23.43, 0372.21.88.16, 
e-mail: jud-buftea@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării:  03.04.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Comunei 
Unguraş, cod fiscal: 4426271, cu 
sediul în comuna Unguraş, locali-
tatea Unguraş, nr.486, județul Cluj, 
te lefon:  0264.224.650,  fax: 
0264.224.700, persoană de contact: 
Abrudean Monica, e-mail: prima-
riacu@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: suprafață de 2,50ha 
păşune situată în comuna Unguraş, 
localitatea Batin, în partea de hotar 
„la Soci”. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Comunei Unguraş, nr.486, județul 
Cluj. 3.1.Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: prin 
cerere, de la sediul Primăriei 
Comunei Unguraş, nr.486, județul 
Cluj. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul 
Secretariat al Primăriei Comunei 
Unguraş, nr.486, județul Cluj. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: Prețul caietului de 
sarcini este de 20Lei. Se achită la 
casieria Primăriei  Comunei 
Unguraş. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 08.05.2018, 
ora 12.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: la sediul Primăriei 
Comunei Unguraş, nr.486, județul 
Cluj. 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 10.05.2018, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Primăriei Comunei 
Unguraş, localitatea Unguraş, 
nr.486, județul Cluj. 4.3.Numărul 
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de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exem-
plar original. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 14.05.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Unguraş, nr. 486, județul 
Cluj .  6 .Denumirea,  adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Secția de contencios 
a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, 
strada Dorobanților, nr.2-4, telefon: 
0264.596.110, fax: 0264.595.844, 
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 17.04.2018.

l Anunţ  privind concesionarea 
prin licitaţie publică deschisă a 
Iazului Focuri, aflat în domeniul 
public al comunei Focuri, judeţul 
Iaşi: 1. Informaţii generale privind 
concedentul  -Comuna Focuri, cu 
sediul în Comuna Focuri, judeţul 
Iaşi, telefon +40232413620, fax 
+40232413717. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii 

-concesionarea Iazului Focuri, aflat 
în extravilanul Comunei Focuri, în 
vederea realizarii de culturi piscicole 
şi activitati conexe. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1. Modalitatea sau modalitatile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; -de la 
sediul concedentului -Comuna 
Focuri, cu sediul în Comuna Focuri, 
judeţul Iaşi, telefon +40232413620, 
fax +40232413717. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire; -compar-
timentul de achiziţii publice din 
cadrul Primariei Comunei Focuri, 
cu sediul în Comuna Focuri, judeţul 
Iaşi, telefon +40232413620, fax 
+40232413717. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006; -Taxa 
pentru obţinerea documentaţiei de 
atribuire: 50 lei.
Aceste sume se vor achita în 
numerar la casieria concedentului. 
3.4. Data limită pentru solicitarea 

clarificarilor: -03.05.2018, orele 
15.00.
4. Informatii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor; 
-09.05.2018 orele 10.00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele- 
sediul consultantului: -SC Silver 
Rom Agro SRL, şoseaua Bucium, 
nr. 32 A, Iaşi, jud. Iaşi, CUI RO 
25472475, telefon/fax 0232/222288, 
0232/264663. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă; -un exemplar în 
original şi un exemplar în copie. Nu 
sunt admise oferte alternative. 5. 
Data şi locul la care se va desfăsura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor; -09.05.2018, orele 12.00 la 
sediul consultantului SC Silver 
Rom Agro SRL, şoseaua Bucium, 
nr.32A, Iaşi, jud. Iaşi, CUI RO 
25472475, telefon/fax 0232/222.288, 
0232/264.663. 6. Denumirea 
instanţei competente în solutio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instantei: Soluşio-
narea litigiilor apărute în legatură 
cu atribuirea,  încheierea, execu-
tarea, modificarea şi încetarea 
contractului de concesiune, precum 
şi a celor privind acordarea de 

despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările ulterioare. Acţiunea în 
justiţie se introduce la sectia de 
contencios administrativ a tribu-
nalui în a carei jurisdicţie se află 
sediul concendentului. 

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

l SC Mini Blondini SRL, având 
CUI:32535525 şi nr înregistrare 
J23/3600/2013, declar pierdut 
Certificatul constatator de autori-
zare al societății cu sediul în Oraş 
Vo luntar i ,  S t rada  Drumul 
Potcoavei, nr.36/1, cam.1, Jud.Ilfov. 
Îl declar nul.

l Nicor Translogservice declara 
pierdute autorizatiile transport 
marfa numarul 589095, 2018508497.

l Subscrisa Farmavet S.A. -Suc. 
Oradea, avand nr. inreg. Reg. Com. 
J05/56/1995 si CUI 1638308, 

declara pierdute certificat consta-
tator nr.5948 din 16.03.2005, 
eliberat de ORCT Bihor, pentru 
punctul de lucru (farmacie veteri-
nara) situat in Mun. Oradea, Str. 
Independentei, Bl.A3, Jud.Bihor, 
respectiv certificat constatator nr. 
5948 din 16.03.2005, eliberat de 
ORCT Bihor, pentru punctul de 
lucru (punct farmaceutic) situat in 
Mun. Beius, Str. Nicolae Bolcas, 
Nr.18, Jud.Bihor. Se declara nule.

l Pierdut certificat de înregistrare 
Seria B Nr. 1303369 şi certificat 
constatator în baza  declaraţiei 
458887/10.09.2008 pentru  Precious 
Moments SRL, cod unic de înregis-
trare  24450312,  nr.  ONRC 
J40/15447/11.09.2008. Se declară 
nule.

l Pierdut atestat taxi seria CPTx 
nr. 125984, emis de ARR, pe 
numele Bâlea Stefan Andrei.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 declară nule un 
număr de două procese verbale de 
constatare a contravenţiei cu seriile 
OP şi numerele 0035699, 0035700.


