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OFERTE SERVICIU
l Postea Gheorghita, cu domiciliul în 
Municipiul Mangalia, Bd.1 Decembrie 
1918, nr.24A, județul Constanța, 
posesor al cărții de identitate seria 
KZ, nr.415365, emisă de SPCLEP 
Mangalia, la data de 03.03.2017, anga-
jează: Menajeră -cod COR 911101 -1 
post. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
posteagheorghita@gmail.com.

l Societate românească, cu sediul în 
Constanța, angajează muncitori în 
construcții pentru Franța, în vederea 
executării lucrărilor de construcții noi 
și lucrărilor de renovare, în special 
finisaje construcții, montat parchet, 
gresie, faianță, rigips. Oferim contract 
de muncă pe perioadă nedeterminată, 
salariu avantajos, transport atât 
România-Franța, Franța-România, 
cât și de la locul de cazare la locul de 

muncă și retur, cazare în timpul 
șederii dvs.în Franța. Pentru detalii ne 
puteți contacta la nr.de telefon 
0769.525.532.

CITAȚII
l Numitul Bîrzu Eugen este citat la 
Judecătoria Iași în data de 22.06.2021 
la ora 9.00, dosar 35599/245/2019 în 
calitate de parte  în proces cu Hogaș 
fostă Bîrzu Petronela, având obiect 
Acțiune în obligația de a face.

DIVERSE
l Anunţ public. S.C. Lidl Discount 
S.R.L. cu sediul în sat Nedelea, com. 
Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul 
lui Bot, km 73+810, județul Prahova, 
anunţă public solicitarea de obținere a 
autorizaţiei de mediu pentru obiec-
tivul „Supermarket Lidl” amplasat în 
municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
Calea Bucovinei, nr. 50, județul 
Suceava. Persoanele fizice sau juridice 
interesate, pot depune eventualele 
contestații sau sugestii, la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A, jud. 
Suceava, Telefon: 0230 514056, e-mail: 
office@apmsv.anpm.ro.                    

l SC DEMECO SRL anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „amplasare linie 
procesare zguri, modificare, reabili-
tare /modernizare si schimbare de 
destinatie hala si realizare bransa-
mente” propus a fi amplasat in 
comuna Vladimirescu, str.  Jandar-
meriei F.N, (amplasament identificat 
prin CF 309997 Vladimirescu). Infor-
maliile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad din 
Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. 
Arad si la sediul titularului din 
Comuna Vladimirescu, str. Jandar-
meriei F.N in zilele de luni-vineri, 

intre orele 08.00-16.30. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Arad din Arad, str. Splaiul 
Muresului, FN, jud. Arad.            

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Loid Grup 
SRL desemnat prin hotararea nr.2949 
din data de 28.05.2021, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 21748/3/2020, noti-
ficã deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata prevazuta de 
Legea nr.85/2014 împotriva Loid Grup 
SRL, cu sediul social in București 
Sectorul 2, Str. Olanelor, Nr. 8, CUI  
14991507, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/11105/2002.. Persoa-
nele fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Loid Grup SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului București - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 21748/3/2020, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 18.06.2021; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
09.07.2021; c) termenul pentru depu-
nerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea 
in BPI a tabelului suplimentar; d) 
termen pentru intocmirea si afisarea 
tabe lu lu i  def in i t iv  conso l idat 
29.07.2021.

LICITAȚII
l S Fise Electrica Serv SA -punct de 
lucru Târgoviște, cu sediul în str.Calea 
Domnească, nr.236, jud. Dâmboviţa, 
organizează în data de 15.06.2021, 

acțiune de vânzare mijloace fixe auto. 
Lista cu mjloacele fixe supuse proce-
sului de valorificare, precum și docu-
mentația de licitație, se pot ridica de 
la sediul punctului de lucru. Pentru 
mijloacele fixe care nu vor fi adjude-
cate în prima procedură, se vor orga-
niza după caz, încă două etape, la 
interval de 7 (șapte) zile, conform 
documentației de licitație. Persoane de 
contact :  -Păun Octav ian ,  t e l . 
0723.745.875; -Mănăilă Valerica, tel. 
0786.809.407.

l Debitorul SC Exclusiv Agro Line 
SRL prin lichidator judiciar BFJ 
Consulting Group SPRL, în dosarul 
nr.  6221/30/2009, valorifică prin lici-
tație publica echipamente si bunuri 
astfel: -echipamente constând în 
mijloacelor fixe si stocuri de  natura 
echipamentelor de distribuție, postu-
rilor de transformare, măsură si 
control prin vânzare grupate pe 
ansamble/categorii în bloc, pornind de 
la prețul de 87.614,54 euro (exclusiv 
TVA); - echipamente aferente Liniei 
Schnell de producție panouri termoi-
zolante, investiții și stocuri, prin 
vânzare în bloc, pornind de la prețul 
de 1.287.640,42 Euro (exclusiv TVA); 
-echipamente linie concasare și sortare 
– MTF, prin valorificare în bloc 
grupate pe subansamble funcționale, 
pornind de la prețul de 142.088,18 
euro (exclusiv TVA); -echipamente 
mijloace fixe și stocuri confectii meta-
lice, prin valorificare individuală 
grupate pe ansamble și în bloc, 
pornind de la prețul de 4.847.331 euro      
(exclusiv TVA); Licitația va avea loc la 
data de 17.06.2021, ora 15.00, cu repe-
tare in data de 24.06.2021, ora 15.00, 
cu repetare in data de 01.07.2021, ora 
15.00,  cu repetare  în  data  de 
08.07.2021, ora 15.00. Licitația se 
organizează în baza prevederilor Legii 
85/2006 privind procedura insolvenței. 
Informații suplimentare se pot obține 

la E-mail: office@bfj.ro. Web: www.
licitatii-insolventa.ro  

l SC DHC CO SRL, din Municipiul 
Craiova, Calea Unirii, nr.169, Județul 
Dolj, România, cod poștal 200330, vă 
invită să participați la procedura 
concurențială pentru atribuirea 
contractului privind servicii de consul-
tanță în management în cadrul proiec-
tului „Construire centru de vinificaţie 
Domeniile Dascălu”, proiect cofinanțat 
prin Programul Național de Sprijin în 
sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul 
contractului de consultanță în manage-
ment: Servicii de managementul inves-
tiției pentru obiectivul de investiții 
„Construire centru de vinificație 
Domeniile Dascălu”. Durata contrac-
tului: 24 luni. Valoarea estimată a 
contractului: 190.000,00Lei fără TVA. 
Criteriul atribuirea: prețul cel mai 
scăzut. Data și ora-limită de depunere 
a ofertelor: Data: 07.06.2021, ora 16.00. 
Data și ora ședinței de deschidere: 
Data: 08.06.2021, ora 09.00. Adresa și 
modul de obținere a documentației de 
atribuire: Documentația de atribuire se 
poate obține printr-o solicitare scrisă la 
următoarea adresa de e-mail: f lorin.
opris@doomeniiledascalu.ro. Ofertele 
se vor depune la următoarea adresă: 
Municipiul Craiova, Strada Râului, 
nr.429, Județul Dolj, România. Modul 
de prezentare al ofertelor: Ofertantul 
trebuie să prezinte un (1) exemplar al 
ofertei în original, în plic sigilat, pe 
care să fie trecute adresa achizitorului. 
Pentru informații suplimentare legate 
de contract vă invităm să ne contactați 
la telefonul 0725.005.500 și sau, la 
adresa de e-mail: florin.opris@doome-
niiledascalu.ro, persoană de contact 
este Florin Opriș.

l Primaria comunei Helegiu, cu 
sediul in Localitatea Helegiu, str. 
Preot Constantin Badiu, nr. 29, scoate 
la licitaţie publica cu oferte in plic 
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OFERTE SERVICIU
 SC Toga Serv SRL Bacău angajează muncitori 

necalificați pentru lucrări de marcaje rutiere. 
CV-urile se trimit la adresa de email: o�ce@toga-
serv.ro.

 SC Fagforest Wood Prod&Trade CO SRL, cu 
sediul în Com.Bretea Romana, jud.Hunedoara, 
angajează muncitori calificați și necalificați, pentru 
fabrică de cherestea, oferim și cazare gratis în 
incintă. Relații la tel. 0744.665.656.

 S.C. Patiseria Meriton SRL, cu sediul in locali-
tatea Ineu,  jud.Arad, angajeaza 2 lucratori buca-
tarie (spalator vase mari) COD COR 941201. 
Cerinte: studii 8 clase, cunoscator al bucatariei 
sarbesti (prajitura burek). CV-urile se depun la 
adresa de e-mail zoran_mutavschi@yahoo.com 
pana la data de 28.05.2021, selectia candidatilor va 
avea loc in data de 29.05.2021. Info tel: 0745330061.

 Medical Center Alsamed S.R.L., cu sediul social 
în Municipiul București, Str.Alexandru cel Bun, 
nr.16, bl.T21A, sc.1, et.7, ap.43, sector 2, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului sub 
nr.J40/10587/2005, CUI: 17689873, angajează: 
secretar administrativ cod COR-334301 -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail drhsalamat@
yahoo.com.

 Marie Claire Center S.R.L cu sediul social în 
București, Str.Vasile Predescu, nr.79-87, biroul 
nr.10 din Complex Comercial Dragonul Roțu 1-4 
Corp 4, sector 2, J40/12670/2018; CUI: 38623723, 
angajează: 2 posturi cod COR 226405 -Kinetotera-
peut; 2 posturi cod COR 226402 -Fizioterapeut; 2 
posturi cod COR 325504 -Reflexoterapeut și 2 
posturi cod COR 514204 -Maseur de întreținere și 
relaxare. Pentru CV, la adresa de e-mail: lotuschi-
nesetherapy@gmail.com.

 S.C. Doc Collin Int S.R.L., cu sediul social în 
Mun.București, Str.Baciului, nr.5, bl.9, sc.D, et.2, 
ap.142, sector 5, J40/14246/2019; CUI 41800558, 
angajează: muncitor necalificat la spargerea și 
tăierea materialelor de construcții, cod COR 
931302 -3 posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
ovidiu.leauta@gmail.com.

 Octagon Fundatii Speciale SRL, cu sediul în 
București, Sectorul 1, Strada Piaţa Amzei, Nr.5, 
Camera Nr.5, angajează muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet (1 post, lb.engleză, 
vechime min.2 ani). CV-urile se pot depune la 
sediul firmei până la data de 28.05.2021. Infor-
mații la telefon 021.232.39.20.

 Macarale Mures SRL cu sediul în Târgu Mureș, 
Strada Budiului, Nr.103, Jud.Mureș, angajează 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptu-
șeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2 
posturi), zidar rosar-tencuitor (2 posturi), dulgher 
restaurator (1 post), studii medii, lb.engleză, 
vechime min. 2 ani. CV-urile se pot depune la 
sediul firmei până la data de 21.09.2019. Infor-
mații la telefon +40265/262.026.

 Brutărie-Patiserie Anea SRL din Reșița anga-
jează 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari)- cod 
COR 941201. Condiții minime: studii primare (8 
clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun 
pe e-mail la adresa: experto�ce8@gmail.com. Vor 
fi luate în considerare CV-urile primite până la 
data de 28.05.2021. Selecția candidaților va avea 
loc în data de 29.05.2021 și constă în concurs de 
CV-uri. Informații la telefon: 0755.665.487.

 Primăria Berceni cu sediul în bd. 1 Mai nr.233, 
comuna Berceni, județul Ilfov, organizează în data 
de 22.06.2021 concurs recrutare pentru Muncitor 
necalificat– Compartiment Monitorizare Unități 
de Învățământ. Dosarele se depun în perioada 
27.05.2021– 10.06.2021, ora 16:00 la sediul primă-
riei Berceni din bd. 1 Mai nr.233, comuna Berceni, 
județul Ilfov. Condiţii de participare: studii medii/ 
generale, vechime în muncă: 10 ani. Detalii supli-
mentare la 021.365.19.68.

 Spitalul Clinic „Dr. I.Cantacuzino”, cu sediul în 
localitatea București, -CUI 4203490, Str.Ion 
Movilă, Nr.5-7, Sector 2, tel.021/210.71.00; 
fax.021/210.64.35, organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor vacante, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011, după cum urmează: -Un post de 
economist IA (S) pe durată nedeterminată în 
Serviciul RUNOS; -Un post de referent de specia-
litate III (S) pe durată nedeterminată în Serviciul 
RUNOS; -Un post de referent de specialitate IA 
(S) pe durată nedeterminată în Biroul de Manage-
ment al Calității Serviciilor Medicale. Concursul se 
va desfășura astfel: Pentru posturile de economist 
IA și de referent specialitate III: -Proba scrisă în 
data de 17.06.2021, ora 08.00, la sediul unităţii; 
-Proba practică în data de 18.06.2021, ora 11.00, la 
sediul unităţii. Pentru postul de referent de specia-
litate IA: -Proba scrisă în data de 17.06.2021, ora 
10.00, la sediul unităţii; -Proba practică în data de 
18.06.2021, ora 12.00, la sediul unităţii. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii superioare 
și cunoștinţe în utilizarea calculatorului pentru 
postul de economist IA (S) și referent de speciali-
tate III (S). 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 
unităţii -data limită 10.06.2021. Relaţii suplimen-
tare la sediul: unităţii persoană de contact: Ec.
Dorcioman Daniela, telefon: 021/210.71.00 int.196; 
tel.mobil 0726.715.509.

 La Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, numărul 452 din 26.V.2021, la anunţul cu 
numărul de înregistrare 286.240 al Agenției Națio-
nale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medi-
cale din România, cu sediul în Str. Av. Sănătescu, 
nr. 48, sector 1, 011478, București, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de șef serviciu, Servi-
ciul legislație, sesizări și relații internaționale, 
perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției juri-
dice și  relați i  internaționale,  conform 
H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 
privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

din cadrul unor instituții din sistemul justiției, 
precum și din cadrul Curții de Conturi, se face 
următoarea rectificare: -în loc de: „b)Serviciul 
legislație, sesizări și relații internaționale: 1 (unu) 
post șef serviciu, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate drept și relații internațio-
nale perioadă nedeterminată.” se va citi: „b) Servi-
ciul legislație, sesizări și relații internaționale: 1 
(unu) post  șef serviciu, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate drept, 2 ani vechime în 
specialitate relații internaționale, diplomă de 
licenţă în specialitate (drept și relații internațio-
nale), perioadă nedeterminată.” Restul anunţului 
rămâne neschimbat. (Prezenta rectificare nu se 
datorează Redacţiei Monitorului Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a.)

 Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, scoate la concurs  următoarele 

posturi– îngrijitor– debutant- Compartiment 
monitorizare și administrare a unităţilor de învăţă-
mânt. Condiţii: -studii medii/ generale; -condiţii de 

Serviciul gospodărire, întreţinere, reparaţii, deser-
vire și administrativ, Compartiment administrativ. 
Condiţii: -studii medii/ generale; -condiţii de 

Serviciul buget, finanţe, contabilitate, Biroul conta-
bilitate. Condiţii: -studii liceale, absolvite cu 
diploma de bacalaureat; -vechime în specialitate: 
nu necesită vechime. Data limită depunere dosare: 
11.06.2021, ora 12:00, la sediul Primăriei orașului 
Bragadiru. Concursul începe în data de: 
01.07.2021, ora 10:00 –proba scrisă. Data si ora 
interviului vor fi comunicate ulterior. Concursul  se 
desfășoară la sediul Primăriei orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia și tematica de 
concurs se află afișate la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei orașului Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795.

 Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, scoate la concurs  următoarele 

posturi– îngrijitor– debutant- Compartiment 
monitorizare și administrare a unităţilor de învăţă-
mânt. Condiţii: -studii medii/ generale; -condiţii de 
vechime: nu necesită vechime. Data limită depu-
nere dosare: 11.06.2021, ora 12:00, la sediul Primă-
riei orașului Bragadiru. Concursul începe în data 
de: 24.06.2021, ora 10:00– proba scrisă. Data și ora 
interviului vor fi comunicate ulterior. Concursul  se 
desfășoară la sediul Primăriei orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia și tematica de 
concurs se află afișate la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei orașului Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795.

 Anunț de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, 
pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 
286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 
291/2011, toate cu modificările și completările 
ulterioare, următorul post vacant de personal 
contractual din cadrul Centrului de Pregătire și 
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” - Mamaia, jud. Constanța: -muncitor 
calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații), 
poz. 435 - studii gimnaziale și calificare în meseria 
de electrician; nu se solicită vechime în muncă și/
sau specialitate. Pentru înscrierea la concurs 
candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității de Muncă ”Meridian” -Mamaia, bule-
vardul Mamaia (hotel Meridian), județul 
Constanța, până la data de 11.06.2021, ora 16.00. 
Concursul se va desfășura la sediul Centrului de 
Pregătire și Recuperare /Refacere a Capacității de 
Muncă ”Meridian” -Mamaia, jud. Constanţa, 
b-dul Mamaia (hotel Meridian) și va consta în 
susținerea următoarelor probe: 1. Proba practică: 
21.07.2021, ora 12.00; 2. Interviul: 27.07.2021, ora 
12.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, bibliografia și 
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00–15.00, la tel. 021. 303.70.80 interior 
30434 - Serviciul Resurse Umane al Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată din mun. București, 

str. Eforie, nr. 3 sector 5, de pe pagina de internet a 
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anun-
ţuri carieră sau de la sediul Centrului de Pregătire 
și Recuperare /Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel 
Meridian), jud. Constanţa. (Î)Director, Comisar-șef 
de poliţie, Bunghiuz Florin-Nicolae.

 Anunț de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, 
pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 
286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 
291/2011, toate cu modificările și completările 
ulterioare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual: La Centrul de Pregătire și 
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” - Mamaia -1 post de magaziner, poz. 
427 - studii liceale cu diplomă de bacalaureat, 
vechime în muncă 1 an și vechime în specialitate 6 
luni; -2 posturi de paznic, poz. 70/c și 70/d - studii 
gimnaziale, atestat profesional de paznic/agent de 
pază/agent de securitate, nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -4 posturi de muncitor 
calificat IV-I (fochist), poz. 289/a, 289/c, 289/d și 
289/e - studii gimnaziale, calificare de fochist, 
autorizație ISCIR și atestat fochist clasa C, nu se 
solicită vechime în muncă și/sau specialitate. La 
Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității de Muncă ”Diana” -Saturn -3 posturi 

de paznic, poz. 71/b, 71/c și 71/d - studii gimna-
ziale, atestat profesional de paznic/agent de pază/
agent de securitate, nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate. La Baza de Pregătire și 
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Piersicul” - Neptun -3 posturi de paznic, poz. 
72/b, 72/c și 72/d - studii gimnaziale, atestat profe-
sional de paznic/agent de pază/agent de securitate, 
nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate. 
Pentru înscriere, candidaţii vor depune dosarul de 
concurs, până la data de 11.06.2021, ora 16.00, 
astfel: pentru posturile de la Centrul de Pregătire 
și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” - Mamaia (hotel Meridian), la sediul 
centrului din bulevardul Mamaia, jud. Constanța; 
pentru posturile de la Centrul/Baza de Pregătire și 
Recuperare /Refacere a Capacității de Muncă 
”Diana” - Saturn și ”Piersicul” - Neptun, la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare /Refacere a 
Capacității de Muncă ”Diana” - Saturn, jud. 
Constanța (vizavi de Hotel Atena). Concursurile se 
vor desfășura la sediul Centrului de Pregătire și 
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” - Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel 
Meridian), jud. Constanța și vor consta în: Proba 
scrisă: 21.07.2021 Ora de desfășurare a probei: 
-pentru posturile de paznic ora 09.00; -pentru 
posturile de muncitor calificat IV-I (fochist) ora 
09.00; -pentru postul de magaziner ora 12.00; 
Interviul: 27.07.2021 Ora de desfășurare a probei: 
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sigilat, suprafaţa de 10018 mp teren, 
proprietate privată a comunei 
Helegiu, judeţul Bacau. 1. Informaţii 
pr iv ind concedentul :  Comuna 
Helegiu, CUI 4535821, adresa - locali-
tatea Helegiu, str. Preot Constantin 
Badiu, nr. 29, tel. 0234 333 000, fax 
0234 333 420, persoana de contact  
Boaca Nuţa - consilier achiziţii 
publice, tel. 0234 333 000. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul conce-
s iuni i ;  Obiectul  conces iuni i  i l 
constituie suprafaţa de 10018 mp 
teren proprietate privata a comunei 
Helegiu imparţita in 4 terenuri delimi-
tate si identificate prin carţile funciare 
specificate in caietul de sarcini, 

respectiv: 1. T nr. 83, P nr. 2776, CF 
nr. 61553, 2518 mp. 2. T nr. 70, P nr. 
2515, CF nr. 61589, 2500 mp, 3. T nr. 
85, P nr. 2850, CF nr. 61583, 2500 mp. 
4. T nr. 62, P nr. 2346, CF nr. 61585, 
2500 mp. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire; Documentaţia 
de atribuire compusa din caiet de 
sarcini, formulare, model de contract, 
se pot obţine gratuit de la sediul 
Primariei Helegiu. 3.1 Persoanele inte-
resate pot intra in posesia  documen-
taţiei de atribuire printr-o solicitare 
scrisa adresata primariei comunei 
Helegiu. 3.2. Denumirea comparti-
mentului din cadrul primariei de la 
care se paote obţine documentaţia - 

compartiment Achiziţii Publice. 3.3. 
Costul si conditiile de plata pentru 
obţinerea documentaţiei - gratuit de la 
sediul primariei Helegiu, comparti-
ment Achiziţii Publice. 3.4. Data 
limita de solicitare a clarificarilor 
privind documentaţia de atribuire este 
18.06.2021. 4. Informaţii privind ofer-
tele;  4.1. Data limita de depunere a 
ofertelor este 24.06.2021, ora 10:00, la 
sediul Autoritatii contractante, cu 
sediul in localitatea Helegiu str. Preot 
Constantin Badiu, nr. 29, tel. 0234 333 
000, fax 0234 333 420.  4.2. Ofertele se 
vor depune intr-un singur exemplar. 5. 
Data si locul la care se va desfasura 
sedinţa publica de deschidere a ofer-

telor; Sedinţa publica de deschidere a 
ofertelor va avea loc la sediul Prima-
riei Helegiu in data de 24.06.2021, ora 
11:00. 6. Toate contestaţiile referitoare 
la desfasurarea procedurii vor fi solu-
ţionate de catre comisia de soluţionare 
a contestaţiilor numita prin Dispoziţie 
de primar. 7. Prezentul anunţ de lici-
taţie va fi transmis spre publicare in 
data de 31.05.2021.

PIERDERI
l  Pierdut card tahograf seria 
4RK5001 pe numele Florea Marian 
Ştefan, domiciliat în com. Gh. Lazăr, 
jud. Ialomiţa. Se declară nul.

l  Licenţa audiovizuală nr.TV-C 
387.1/18.03.2008 aprobată și eliberată 
de CNA în data de 30.01.2018, cu 
ocazia prelungirii, precum și decizia 
de autorizare nr. 1570.1/06.10.2015 a 
firmei Tv Sirius SRL cu sediul social 
în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, 
str. Mareșal Averescu, nr.14, parter, 
judeţul Mehedinţi, cu activitatea prin-
cipală: 5911 -activităţi de producţie 
cinematografică, video și de programe 
de televiziune (CUI 22204605 din data 
de 02.08.2007; nr.de înregistrare în 
Registrul Comerţului:  J25/464/ 
02.08.2007 -eliberat: 27.04.2016), se 
declară nule.


