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OFERTE SERVICIU
l Bemore International SRL angajează pentru 
oțelării din Italia și Germania: tubulatori, 
sudori, mecanici. Masa, cazare și transport 
+tariful orar în funcție de meserie și cunoș-
tințe. Solicităm și oferim seriozitate. Detalii: 
0721.281.024/0722.355.617.

l Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu”, 
cu sediul în  București, Sector 4, Str. Calea 
Șerban Vodă, nr 62-64, anunță scoaterea la 
concurs a unor posturi vacante de experți, în 
cadrul Proiectului POCU/74/6/18/108284, 
MENS SANA – Măsuri Educaționale Necesare 
Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor 
Actuale pe perioadă determinată. Relații în 
acest sens se pot obține la Secretariatul Școlii 
Gimnaziale ”Ienăchiță Văcărescu”, București, 
Sector 4, în zilele de luni până vineri, între 
orele 10:00 – 14:00, la numărul de telefon: 
021.335.57.05.

l Primăria Copăceni cu sediul în comuna 
Copăceni, str. Principală nr.190, judeţul Ilfov 
organizează în data de 24.06.2022 concurs 
recrutare pentru: -1 post de Referent– Compar-
timent Monitorizare Unități de Învățământ; 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-studii medii; -fără vechime în muncă. Dosa-
rele se depun la sediul Primăriei Copăceni în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului, respectiv de la data de 
02.06.2022 până la data de 15.06.2022, ora 
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de 
telefon 021/468.71.74, persoană de contact 
domnul Ilie Iulian– Consilier Superior 
Primăria Copăceni, email contact@primaria-
copaceniilfov.ro.

l Primăria Comunei Curtișoara, cu sediul în 
localitatea Curtișoara, str.Eroilor nr.75, județul 
Olt, organizează concurs la sediul instituției 
pentru ocuparea următoarei funcții contrac-
tuale vacante: -1 post muncitor calificat în 
cadrul Compartimentului Servicii comunale, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: 1.proba scrisă în data de 27 
iunie 2022, ora 10.00; 2.proba interviu în data 
de 1 iulie 2022, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale de participare conform 
art.3 din H.G.nr.286/2011 și următoarele 
condiții: Condiții specifice: -studii gimnaziale/
școală profesională; -permis categoria B, C, E; 
-disponibilitate pentru program de lucru dimi-
neața și după-amiaza (8 ore/zi) și program 
prelungit; -vechime în muncă minim 3 ani; 
-posedă abilități pentru muncă în echipă. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul primăriei din strada 
Eroilor nr.75. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Curtișoara, persoană de contact: 
Baicu Nicoleta, telefon: 0249/470.004, e-mail: 
primariacurtisoara@yahoo.com.

l Unitatea Militară 02196 Mangalia, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a postului vacant de personal civil 
contractual, funcție de execuție, astfel: Refe-
rent gradul II/M în microstructura Formațiune 
de cazarmare. Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului: pregătirea profesională: 
-studii de specialitate:  absolvent al studiilor 
liceale cu diplomă de bacalaureat; -cunoștinţe 
de operare/programare pe P.C. și nivelul de 
cunoaștere: Da, pachetul Microsoft Office, 
Excel; -limbi străine și nivelul de cunoaștere: 
Nu; -alte cunoștinţe: Nu; -autorizări speciale 
pentru executarea atribuţiilor: Nu. Experienţă: 
vechime în muncă:  6 luni; vechime în speciali-
tatea funcției: 6 luni. Starea de sănătate nece-
sară ocupării postului: Apt pentru muncă. 
Proba Scrisă: Data: 27.06.2022, ora 08.30; 
Interviu: Data: 01.07.2022, ora 08.30. Data 
limită de depunere a dosarelor: 17.06.2022, ora 
13.00. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul UM 02196 
Mangalia, Bld.1 Decembrie 1918, nr.72a, Jud.
Constanţa, unde se vor afișa și detaliile organi-
zatorice necesare. Detaliile organizatorice se 
vor publica și pe site-ul www.navy.ro. Date de 
cont act  a le  s e cret a r iatu lu i ,  t e lefon 
0241.752.267/interior 168.

l Căminul pentru Persoane Vârstnice Moză-
c en i  orga n i ze a ză  c oncu rs ,  î n  ba z a 
H.G.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, la sediul unității, din comuna Moză-
ceni, sat Babaroaga, județul Argeș, pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 
postului vacant corespunzător funcției 
contractuale: -În cadrul Compartimentului 
asistență medicală și îngrijire: -1 post de îngri-
jitoare, studii generale, vechime în muncă: 
minim un an. Condițiile generale necesare 
participării la concurs: conform art. 3 
H.G.286/2011, actualizată. Concursul  pentru 
ocuparea postului se va desfășura în data de: 
-27.06.2022, ora 10.00 -proba practică; 
-29.06.2022, ora 10.00 –interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul unității, 
până la data de 17.06.2022, ora 14.00, și trebuie 
să conțină documentele prevăzute la articolul 6 
din H.G.286/2011, actualizată. Bibliografia se 
va afișa la sediul unității. Relații suplimentare 
în legătură cu desfășurarea concursului se pot 
obține la sediul unității, persoană de contact: 
Năstase Mariana, telefon: 0721.232.694, e-mail: 
sbcmozaceni@yahoo.com.

l Administrația Bazinală de Apă Olt, insti-
tuție publică, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. 
Remus Bellu nr.6, jud. Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante, corespunzătoare  funcțiilor  contrac-
tuale de execuție, pe perioadă nedeterminată: 2 
posturi - inginer în cadrul Laboratorului Cali-
tatea Apelor. Condiții de participare la 
concurs: 1.Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 din 
Regulamentul – Cadru aprobat pr in 
H.G.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 2. Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concursul pentru 
ocuparea posturilor corespunzătoare funcțiilor 
contractuale de execuție: - Studii superioare 
universitare absolvite cu diplomă de licență, cu 
următoarele specializări în domeniul: inginerie 
chimică, ingineria mediului. - Vechime – nu se 
solicită. Concursul se va desfășura la sediul 
Administrației Bazinale de Apă Olt din str. 
Remus Bellu nr.6, Râmnicu Vâlcea, jud. 
Vâlcea, după cum urmează: 27.06.2022 ora 
09.00 - proba scrisă; 30.06.2022   ora  09.00 - 
interviu. Data limită până la care candidații 
vor depune documentele pentru dosarul de 
concurs este 17.06.2022  (inclusiv), ora 13.00 la 
sediul Administrației Bazinale de Apă Olt. 
Informații suplimentare cu privire la biblio-
grafie, conținut dosar, grafic desfășurare 
concurs/ examen, sunt afișate pe site ul și la 
sediul instituției relații la tel: 0250/739881 
int.118 sau 119.

l Autoritatea Naţională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție, cu sediul în 
București, str.B-dul Ghe. Magheru, nr.7, sector 
1, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale de execuție vacante de: consi-
lier, gradul IA -1 post, normă întreagă de 8 ore/
zi, durată nedeterminată, în cadrul Biroului 
Achiziții și Administrativ -Serviciul Economic, 
Resurse Umane și Administrativ. Concursul se 
va desfășura la sediul Autorității, astfel: -Proba 
scrisă în data de 27.06.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 30.06.2022, ora 10.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de înscriere la 
concurs până la data de 17.06.2022, ora 14.30, 
la sediul Autorității. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
condițiile generale pentru ocuparea postului, 
prevăzute la art.3 al Regulamentului-cadru, 
aprobat pr in Hotărârea Guvernulu i 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și următoarele condiții 
specifice: 1.Studii de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; 2.Cunoștinţe de operare/
programare pe calculator (necesitate și nivel): 
operare pe calculator -sistem de operare 
Windows, MS O«ce, aplicaţii de poștă electro-
nică, Internet -nivel mediu. 3.Vechime în 
specialitate: minim 6 ani și 6 luni. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Autorității 
Naţională pentru Protecția Drepturilor Copi-
lului și Adopții și la secretarul comisiei de 
concurs Mitu Georgeta, la nr. de telefon: 
021/310.07.89, interior 1149.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Mușetești, Județul Gorj, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă  
determinată a unei funcții contractuale, de 

execuție vacante, de inspector de specialitate 
– grad profesional II în cadrul Compartimen-
tului Implementare Proiecte. Informații 
Concurs: - tipul probelor de concurs: proba 
scrisă, probă interviu; -data desfășurării 
probei scrise: 27 iunie 2022, ora 10:00; -data 
desfășurării interviului: 29 iunie 2022, ora 
10:00; -dosarul de înscriere la concurs se 
depune la sediul instituției în perioada 
02.06.2022-16.06.2022 ora 16:30, din sat Mușe-
tești, strada Principală, nr.110, comuna Mușe-
tești, județul Gorj. Condițiile generale de 
participare: Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute din H.G. nr. 
286/2011, pentru aprobarea Regulamentului 
-cadru privind stabilirea principiilor generate 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiții specifice de participare: • 
Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, domeniul fundamental: “științe  
umaniste și arte”, ramura de știință: “ arte 
vizuale”; • experiență în specialitatea studiilor 
– minimum 5 ani. Persoana care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: - doamna 
Băltărețu Viorica – inspector superior în 
cadrul compartimentului impozite, taxe, achi-
ziții publice și resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
c o mu n e i  Mu ș e t e ș t i ,  j u d e ț u l  G o r j , 
tel.+40253272501, e-mail: primariamuse-
testi2003@yahoo.com

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecţia Copilului Gorj organizează concurs 
în data de 27.06.2022, ora 10.00 (proba scrisă) și 
30.06.2022 (proba de interviu) la Cantina din 
cadrul Complexului de recuperare și reabili-
tare neuropsihiatrică pentru adulți „Bîlteni“, 
din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în 
funcție de numărul de candidați, pentru 
ocuparea unui post vacant corespunzător unei 
funcţii contractuale de execuţie de inspector de 
specialitate gradul I la Serviciul transport auto 
din cadrul Complexului de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Tg.Jiu. Condiții 
generale și specifice de îndeplinit de către 
candidat pentru ocuparea postului scos la 
concurs: - studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul fundamental științe inginerești cu 
domeniul de licență ingineria autovehiculelor 
– specializarea autovehicule rutiere sau cu 
domeniul de licență ingineria transporturilor 
– specializarea ingineria transportului și trafi-
cului. - vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului - minimum 4 ani. 
Înscrierile la concurs se fac în perioada 
02.06.2022 - 16.06.2022 inclusiv, până la ora 
16,30, la sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecției Copilului Gorj, din Tîrgu 
Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse 
umane, salarizare și pentru funcția publică. 
Relaţii suplimentare la telefon 0253212518 sau 
la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. 
Persoana de contact: Croitoru Georgiana, 
inspector de specialitate IA (resurse umane) la 
Serviciul resurse umane, salarizare și pentru 
funcţia publică - secretar comisie concurs, 
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.

l Teatrul Național Lucian Blaga cu sediul în 
Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare, nr. 2-4, 
judeţul Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de execuție 
vacante: Actor gradul I S, conform H.G. nr. 
286/2011. Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, astfel: - Susținerea mapei de activi-
tate/interviu în data de 28.06.2022, ora 14:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
- studii: superioare, absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul artistic(teatru); - vechime 
în meseria de actor: minim 3 ani; - abilități 
fizice și vocale; - sprit de inițiativă în cadrul 
proiectelor instituțiilor artistice în care a 
lucrat. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs și mapele de activitate în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul instituției. Relaţii supli-
mentare la sediul instituției sau la nr. de telefon 
0264/592826, persoană de contact: Muntean 
Roxana.

l Teatrul Național Lucian Blaga cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ța Ștefan cel Mare, nr. 
2-4, judeţul Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de execuție 
vacante: Auditor gradul I S, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul instituției, astfel: - Proba scrisă în data 
de 27.06.2022,  ora 9:00; - Proba interviu în 
data de 30.06.2022, ora 9:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: - studii: 
superioare economice de lungă durată; - 
vechime în specialitatea studiilor: minim 5 
ani; - curs auditor intern în sectorul public - 
acreditare ANC. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a la sediul instituției. Relaţii suplimen-
tare la sediul instituției: P-ța Ștefan cel Mare, 
nr. 2-4 sau la nr. de telefon 0264/592826, 
persoană de contact: Muntean Roxana.

l Teatrul Național Lucian Blaga cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ța Ștefan cel Mare, nr. 
2-4, judeţul Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de conducere 
vacante: Șef serviciu financiar contabil și 
salarizare gradul II, S, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul instituției, astfel: - Proba scrisă în data 
de 27.06.2022, ora 11:00; - Proba interviu în 
data de 30.06.2022, ora 11:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: - studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul științelor economice; - vechime în speci-
alitatea studiilor: minimum 6 ani; - vechime 
în domeniul financiar- contabil într-o insti-
tuție/entitate publică minimum 3 ani; - să 
dețină competențe de coordonare și condu-
cere dovedite prin vechime într-o funcție 
similar; - să dețină certificatul de atestare a 
cunoștințelor dobândite în domeniul Siste-
mului European de Conturi sau să-l obțină și 
să-l prezinte în termenul prevăzut de OUG nr. 
188/28.10.2020. - cunoștințe de operare pe 
calculator, experiență în utilizarea progra-
melor de raportare financiară specifice insti-
tuțiilor publice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a la sediul instituției. Relaţii suplimen-
tare la sediul instituției: P-ța Ștefan cel Mare, 
nr. 2-4 sau la nr. de telefon 0264/592826, 
persoană de contact: Muntean Roxana.

l Teatrul Național Lucian Blaga cu sediul în 
Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare, nr. 2-4, 
judeţul Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de execuție 
vacante: Sufleur gradul II S, conform H.G. nr. 
286/2011.  Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, astfel: - Proba practică în data de 
27.06.2022, ora 14:00; - Proba interviu în data 
de 30.06.2022, ora 14:00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: - studii: superioare, 
absolvite cu diplomă de licență; - dosar care 
să ateste experiența ca sufleur în teatru, la 
scenă; - vorbitor a cel puțin o limbă străină. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs și mapele de activitate în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul instituției. Relaţii 
suplimentare la sediul instituției sau la nr. de 
telefon 0264/592826, persoană de contact: 
Muntean Roxana.

l Anunţ pentru ocuparea posturilor 
Contractuale Vacante prin Concurs/ 
Examen: Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul 
H.G. nr.286/2011–consilier IA (resurse 
umane). Concursul se va desfășura la sediul 
din București, bd. Mareșal Constantin 
Prezan nr.2A, sector 1 și va consta în 3 probe: 
proba selectie dosarelor, proba scrisă și proba 
interviu. Condițiile generale de ocupare a 
postului se regăsesc pe site-ul Institutului la 
secțiunea Cariere. Condiţii specifice de 
ocupare a postului: -1 post consilier (S) grad 
IA în cadrul Compartimentului financi-
ar-contabil și resurse umane, atribuţii resurse 
umane și salarizare, normă întreagă (8h/zi), 
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice: 

-studii superioare, absolvite cu diplomă de 
licență; -vechime în muncă de minim 5 ani; 
-vechime în  studii superioare de minim 5 ani; 
-absolvent cursuri resurse umane/ manage-
ment resurse umane/ inspector resurse 
umane/ expert legislaţia muncii; -vechime 
efectivă în domeniul resurse umane si salari-
zare minim 1 an, dovedită prin documente 
eliberate de angajator (adeverinţa, fișa de 
post, etc); -cunoștințe în domeniul tehnologiei 
informatice -nivel mediu. Pentru înscriere 
candidații vor prezenta un dosar cu docu-
mentele obligatorii conform art.6 din H.G. 
nr.286/2011 Regulamentul- cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, care se regăsesc pe site-ul 
I.S.A.C.C.L. la secțiunea Cariere– Anunțuri. 
Cererea de înscriere poate fi descărcată de pe 
site-ul Institutului la secțiunea Cariere. Bibli-
ografia de concurs se găsește pe site-ul 
I.S.A.C.C.L., secțiunea Cariere. Depunerea 
dosarelor în vederea înscrierii la concurs se 
realizează până la data de 20.06.2022, ora 
16.00, la sediul Institutului.  Proba scrisă, se 
va desfășura la sediul Institutului, în data de 
27.06.2022, ora 10:00 (fără a se depăși durata 
maximă admisă de 3 ore). Interviul se va 
desfășura în data 30.06.2022 la sediul 
I.S.A.C.C.L., ora va fi anunțată pe site-ul 
I.S.A.C.C.L la afișarea rezultatelor la proba 
scrisă. Rezultatul final al concursului se 
afișează la sediu și pe pagina de internet a 
I.S.A.C.C.L., cel târziu la data de 05.07.2022, 
ora 14.00. Date contact: sediul Institutului de 
Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 
Levantului, București, sector 1, bld. Mareșal 
Constantin Prezan, nr.2A- etaj 1.

l Ministerul Educației- Unitatea de Manage-
ment al Proiectelor pentru Modernizarea 
Rețelei Școlare și Universitare- UMPMRSU, 
cu sediul în București, str. Spiru Haret nr. 12, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale vacante pe 
per ioadă determinată, conform HG 
286/23.03.2011, cu modificările și completările 
ulterioare, de: 1 post consilier juridic, gradul 
IA-  consilier juridic, 1 post consilier, gradul 
IA- responsabil resurse umane, 2 posturi 
consilier, gradul IA- economist, 2 posturi 
consilier, gradul IA- responsabil monitori-
zare, 1 post consilier, gradul IA- asistent 
proiect, 3 posturi consilier, gradul IA- expert 
tehnic, 3 posturi consilier, gradul IA- expert 
achiziții, 1 post referent gradul IA. Concursul 
se va desfășura astfel: Proba scrisă în data de 
27.06.2022, ora 10.00, Proba interviu în data 
de 01.07.2022, ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii superioare la o 
instituție de învățământ superior din țară sau 
străinătate, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, recunoscută de Ministerul 
Educației (a se vedea anunțul de pe site-ul 
www.schoolrehabilitation.ro), -experiență 
profesională pe posturi cu studii superioare 
de minimum 7 ani, după caz, dovedită cu 
documente (a se vedea anunțul de pe 
site-www.schoolrehabilitation.ro), -experiență 
profesională pe proiecte cu finanțare rambur-
sabilă cât și nerambursabilă de minimum 5 
ani, după caz, dovedită cu documente (a se 
vedea anunțul de pe site-www.schoolrehabili-
tation.ro), -studii medii, cu diplomă de baca-
laureat recunoscută de Ministerul Educației, 
(a se vedea anunțul de pe site-ul www.scho-
olrehabilitation.ro), -experiență profesională 
pe posturi cu studii medii de minimum 7 ani, 
după caz, dovedită cu documente (a se vedea 
anunțul de pe site-www.schoolrehabilitation.
ro), -constituie avantaj vechimea în speciali-
tate în instituții publice ale administrației 
publice centrale (a se vedea anunțul de pe 
site-www.schoolrehabilitation.ro). Candidații 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a la sediul UMPMRSU. Relații supli-
mentare la sediul UMPMRSU din str.Spiru 
Haret nr.12, sector 1, București, persoană de 
c o nt a c t :  Tăt a r u  M i h a e l a ,  t e l e fo n 
021.310.22.07; e-mail: o«ce@schoolrehabilita-
tion.ro
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ÎNCHIRIERI OFERTE
l Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 
12.000mp din obiectivul Hala Laminor, situat 
pe bld.Basarabiei nr. 256. Operatorii interesați 
pot solicita documentația de atribuire pe 
e-mail-ul: o�ce@acs3.ro. Mai multe informații 
pe: acs3.ro la secțiunea anunțuri. Ofertele se 
pot depune până la 02.06.2022, ora 12.00.

CITAŢII
l Se citează pârâții: Olar Maria, Olar 
Gheorghe, Pavel Florița, Aslău Maria, cu 
domiciliul necunoscut, în dosarul civil 
nr.618/238/2022, la Judecătoria Gurahonț, în 
data de 15 iunie 2022, ora 09.30, pentru acțiune 
în constatare, reclamant fiind Hotea Ilarion.

l Prin sentința civilă nr. 528 în Ședința Publică 
din 03.05.2022 Dosarul nr. 5333/260/2019 al 
Judecătoriei Moinești Județul Bacău Instanța 
admite în parte Cererea formulată de recla-
mantul Enea Florin domiciliat în Comuna 
Poduri nr. 853 Județul Bacău în contradictoriu 
cu Enea Nelia citată prin publicitate. Desface 
căsătoria din culpă comună. Pârâta revine la 
numele anterior căsătoriei, acela de Hanganu. 
Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

l Societatea Nes Shipping and Trading 
Corporation Ltd, cu sediul în Marbolla, str. 
Aquilino de la Guardia, nr. 19, Panama, este 
citata în fața Tribunalului București, Secția 
a-VI-a Civila, completul C8 Fond, sala E 27, 
pentru data de 24.11.2022, ora 09.00, în calitate 
de pârât în proces cu reclamanta Generali 
Romania Asigurare Reasigurare SA și cu 
pârâta Merrilville International Corporation, 
în dosarul civil nr. 12012/3/2008*, având ca 
obiect acțiune în constatare, aflat în faza 
procesuală fond rejudecare.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ Teritorială comuna 
Sinești judeţul Ialomiţa, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 7 începând cu data de 09 
iunie pe o perioada de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Sinești, strada Primăriei, 
nr. 29, judeţul Ialomiţa, conform art. 14, alin. 
[1] și [2] din Legea Cadastrului și Publicităţi 
Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Publicarea se va face și 
pe site-ul Primăriei comunei Sinești. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l ANUNȚ DE SELECȚIE EXPERȚI 
PENTRU IMPLEMENTA REA UNOR 
PROIECTE FINANȚATE DIN FONDUL 
SOCIAL EUROPEAN, PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN. Inspecto-
ratul Școlar Județean Alba anunță demararea 
procedurii de selecție a unor experți pentru 
implementarea următoarelor proiecte:   
1. 1 expert orientare si consiliere post în afara 
organigramei organizației, pentru implemen-
tarea proiectului cu titlul  ”START IN 
CARIERA MEA!” ID 132752. Pentru detalii 
privind condițiile generale, condițiile specifice, 
modalitatea de depunere a dosarelor, conținutul 
dosarului de concurs, a criteriilor de selecție, 
precum și a calendarului de desfășurarea a 
concursului, vă rugăm să accesați site-ul Inspec-
toratului Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro).

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin repre-
zentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate 
de lichidator judiciar al Avantaj  - Agent de Asigu-
rare SRL desemnat prin sentinta civila nr. 
2468/23.05.2022, pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti - Secţia a VII-a Civila in dosar nr. 
19254/3/2021 notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Avantaj  - Agent De Asigurare 
SRL, cu sediul social in București, Sectorul 6, Str. 
Valea Rosie, Nr.3, Bl. Z8, Et.4, Ap.30, CUI  
21124290, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/3320/2007. Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei impotriva 
Avantaj  - Agent De Asigurare SRL, vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 19254/3/2021 in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 30.06.2022; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea 
si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 
18.07.2022; c) termenul pentru depunerea contesta-
tiilor 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 29.07.2022.

l Anunţ public. Primăria Municipiului Galaţi 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Brăila în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare 
gura de evacuare în râul Siret a apelor uzate 
din staţia de epurare cartier Dimitrie 
Cantemir”, amplasat în judeţul Brăila, 
comuna Vădeni: proiectul nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Potecţia Mediului Brăila - mun. Brăila, 
bd Independenţei, nr. 16, bl. B5, de luni până 
vineri, între orele 9,00 - 13,00, precum și la 
următoarea adresă de internet www.apmbr.
anpm.ro - sectiunea Reglementări/ Acordul de 
mediu/ Drafturi acte reglementare. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/ observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a Agenţiei pentru  rotecţia 
Mediului Brăila.

l S.C. Best Tires Shop S.R.L., cu sediul in str. 
Samuil Vulcan, nr. 17, bl. S45, sc. 2, et. 2, sector 
5 .  B u c u r e s t i ,  C U I  RO  2 31 5 8 6 8 5 , 
J40/1502/01.02.2008, Telefon 0724 303 016, 
B a n c a  R a i f f e i s e n  B a n k ,  c o n t u l 
RO21RZBR0000060010139813, informeaza pe 
cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu pentru activi-
tatea “Colectarea deseurilor nepericuloase-cod 
CAEN 3811, desfasurata in Bucuresti, sector 4, 
Bulevardul Metalurgiei, nr. 21.  Persoanele 
fizice sau juridice interesate, pot depune even-
tuale contestatii sau sugestii la sediul Agentiei 
Pentru Protectia Mediului Bucuresti din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul 
Lacul Morii – in spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele  9.00-12.00  de luni pana vineri.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Autoritatea 
finanțatoare, Orașul Târgu Frumos, str.Cuza 
Vodă nr.67, telefon 0232/710.906, fax 
0232/710.330, website: www.primariatgfrumos.
ro, cod fiscal 4541068. În baza Legii nr.350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambursabile, 
din fonduri publice alocate pentru activități non 
profit de interes general, face cunoscută intenția 
de a atribui contracte de finanțare nerambursa-
bilă, în cadrul sesiunii a doua, pentru suma de 
50.000Lei -domeniul social, rămasă nealocată în 
cadrul primei sesiuni de selecție a proiectelor, și 
prevăzută în Programul anual al finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al 
Orașului Târgu Frumos pe anul 2022, aprobată 
prin H.C.L.nr.38/25.03.2022, și publicat în Moni-
torul Oficial al României Partea a VI–a, 
nr.70/11.04.2022. Astfel, Orașul Târgu Frumos 
lansează sesiunea a doua de selecție a propune-
rilor de proiecte care vor beneficia de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local al Orașului 
Târgu Frumos pentru activități nonprofit de 
interes local pe anul 2022 în domeniul Social în 
baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activității non profit de interes general. 
Pe plan local, acordarea de finanțări nerambur-
sabile din fondurile bugetului local al Orașului 
Târgu Frumos este reglementată de Regula-
mentul privind regimul finanțărilor nerambur-
sabile alocate de la bugetul local pentru 
activități nonprofit de interes general, disponibil 
prin intermediul website-ului instituției: www.
primariatgfrumos.ro, secțiunea „Anunțuri de 
interes public”. Termenul limită de depunere a 
propunerilor de proiecte pentru care se solicită 
finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 
Orașului Târgu Frumos: 04 iulie 2022, ora 16.00. 
Selecția și evaluarea proiectelor se va desfășura 
în perioada 5-11 iulie 2022. Grila de acordare a 
punctajelor pentru proiectele pentru activități 
nonprofit de interes general se regăsește în 
Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local 
pentru activități nonprofit de interes local, 
art.37, publicat pe: www.primariatgfrumos.ro, 
secțiunea „Anunțuri de interes public”. Lista 
finală a proiectelor declarate admise se aprobă 
prin hotărâre a Consiliului Local al Orașului 
Târgu Frumos și se publică pe site-ul instituției. 
Informații suplimentare cu privire la procedura 
de selecție a proiectelor pot fi obținute la sediul 
Primăriei Orașului Târgu Frumos, din Strada 
Cuza-Vodă nr.67, Compartimentul Resurse 
Umane și Salarizare, telefon 0232/710.906, 
int.105.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Belin, comuna Belin, nr. 360, județul 
Covasna, cod poșta l 527030, telefon 
0267.355.760, fax 0267.355.779, email: primări-
abelin@yahoo.com, cod fiscal 4404567. 
Comuna Belin invită persoanele fizice și juri-
dice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile 

și fundaţiile constituite conform legii care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 
nr.350/2005, să depună ofertă în scopul atribu-
irii contractelor de finanţare nerambursabilă, 
pentru domeniile: cultură. 1.Procedura apli-
cată pentru atribuirea contractelor de finan-
ţare nerambursabilă a proiectelor din 
domeniile cultură pe anul 2022 este prevăzuta 
de art.6 din Legea nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general. 2.Sursa de finanţare a contrac-
tului și valoarea: buget local- 15.000 lei. 3.
Durata proiectelor: anul 2022. 4.Data limită 
pentru depunerea propunerilor de proiect: 
04.07.2022, ora 10.00. 5.Adresa la care trebuie 
depuse propunerile de proiect: comuna Belin, 
nr.360, județul Covasna, cod poștal 527030. 
6.Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea 
obţinerii finanţării nerambursabile se va face 
de către comisia de evaluare, în data de 
06.07.2022, ora 10.00.

l SC EGC IMOB SRL anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „desfiin-
țare corp construcție turnatorie”, propus a fi 
amplasat în Balș, str.Nicolae Bălcescu, nr.110, 
județul Olt. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM Olt 
din Slatina, str.Ion Moroșanu, nr.3, județul 
Olt și la sediul SC EGC IMOB SRL din 
comuna Pielești, str.Calea București, nr.135, 
județul Dolj, în zilele de luni vineri, între orele 
09.00-14.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Olt.

l SC Dunagricol SRL anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „desfiin-
țare corp construcție hala producție și corpuri 
construcții C13, C22, C23, C24, C25, C32, C38, 
C42, C62, C67,C68, C84”, propus a fi amplasat 
în Balș, str.Nicolae Bălcescu, nr.110, județul 
Olt. Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Olt din Slatina, str.
Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt și la sediul SC 
Dunagricol SRL din Craiova, str.Alexandru 
Ioan Cuza, nr.42, bl.6A, et.1, ap.1, județul Dolj, 
în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

SOMAŢII
l Toți cei interesați a face opoziție la dobân-
direa dreptului de proprietate prin uzuca-
piune, de către Jorăscu Vasile, asupra 
imobilului situat în Râșnov, str. Negoiului, nr.6, 
înscris în CF 114371 Râșnov, top 417, constituit 
din casă și teren de 115mp, sunt invitați la 
Judecătoria Zărnești, la data de 22.09.2022, ora 
10.30, dosar nr.413/338/2022, C15- civil.

LICITAŢII
l Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, cu 
sediul în Râmnicu Sărat, strada Nicolae 
Bălcescu, nr. 1, cod fiscal 2406871, telefon 
0238561946, fax 0238561947, persoana de 
contact consilier superior Corbu Decebal-Iu-
lian, organizează în data de 28.06.2022, ora 
10:00 licitație publică pentru vânzarea urmă-
toarele imobile: - Municipiul Râmnicu Sărat, 
Cartierul 1 Mai, parcela 16, lot 2, str. Viilor, nr. 

6 bis, jud. Buzău, în suprafață de 147 mp, C.F. 
nr. 35964; - Municipiul Râmnicu Sărat, Carti-
erul Anghel Saligny, parcela 296, str. Intrarea 
Dacia, nr. 6, jud. Buzău, în suprafață de 300 
mp, C.F. nr. 36676; - Municipiul Râmnicu 
Sărat, Cartierul Anghel Saligny, parcela 447, 
str. General Magheru, nr. 4, jud. Buzău, în 
suprafață de 300 mp, C.F. nr. 35957; - Munici-
piul Râmnicu Sărat, Cartierul Barasca, str. 
Parcului, nr. 2A, jud. Buzău, în suprafață de 
139 mp, C.F. nr. 36153; - Municipiul Râmnicu 
Sărat, Cartierul Slam Râmnic - extindere, 
parcela 75, str. Nicolae Labis, nr. 15, jud. Buzău, 
în suprafață de 300 mp, C.F. nr. 36188; - Muni-
cipiul Râmnicu Sărat, Cartierul Alecu Bagdat, 
parcela 288, str. George Baiculescu, nr. 17, jud. 
Buzău, în suprafață de 307 mp, C.F. nr. 35958. 
Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul 
Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, 
Compartiment Relații cu Publicul, începând cu 
data de 06.06.2022. Data limită pentru solici-
tarea eventualelor clarificări este 17.06.2022, 
ora 12:00. Data limită pentru depunerea docu-
mentației de participare la Registratura primă-
riei este 27.06.2022, ora 14:00. Documentația de 
participare se depune în 2 plicuri închise sigi-
late, unul exterior și unul interior. Pe plicul 
exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru 
care este depusă oferta. Fiecare participant 
poate depune doar o singură ofertă. Ședința 
publică de licitație se va desfășura la sediul 
Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, strada 
Nicolae Bălcescu, nr. 1, în data de 28.06.2022, 
ora 10:00. Contravaloarea caietului de sarcini 
în sumă de 30 lei, garanția de participare în 
sumă de 700 lei și taxa de participare la licitație 
în sumă de 300 lei vor fi achitate până cel târziu 
27.06.2022, ora 13:00 prin virament bancar în 
contul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat 
RO35TREZ1675006 XXX001005 sau în 
numerar la casieria primăriei. Instanța compe-
tentă în soluționarea eventualelor litigii este 
tribunalul în a cărui rază teritorială se află 
sediul autorității contractante.

l Primaria Orasului Santana organizeaza 
licitatie in vederea concesionarii imobilului 
situat în oraș Sântana Str. Muncii Nr. 73 Ap. 3 
CF 303941-C1-U3 Sântana, Judetul Arad, 
având ca obiectiv  “activități comerciale și 
servicii”, aparținând domeniului privat al 
orașului Sântana. 1. Informații generale 
privind autoritatea contractanta, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Oraș Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, cod de identi-
ficare fiscala 3520121, telefon: 0357/100074, fax 
0357/100075, e-mail: contact@primariasan-
tana.ro. 2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitatie publica, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: imobil situat în oraș Sântana 
str. Muncii nr. 73, Ap. 3, jud. Arad, suprafaţa 
construită 126 mp, suprafata utilă 76 mp cote 
părţi comune 50/163, cote teren 233/763, 
compus din 3 camere, debara, wc, înscris în  
CF nr. 303941-C1-U3, având ca obiectiv „Acti-
vități comerciale și servicii”, aparținând dome-
niului privat al orașului Sântana, aprobată 
prin HCL nr. 49 din 24.03.2022 a Orașului 
Sântana conform OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regasesc in 
caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modali-
tățiile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 

atribuire: documentația de atribuire poate fi 
obținută, de la sediul  Orașului Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de catre 
persoanele interesate, care transmit o solicitare 
in acest sens prin: mijloace electronice, e-mail 
sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și 
adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: compartiment Fond locativ din cadrul  
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. 
Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea documentatiei de atribuire, unde este 
cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţi-
nută, de către persoanele interesate, care 
transmit o solicitare în acest sens prin: - 
mijloace electronice, e-mail (pentru care în 
solicitare este necesar a ne comunica adresa de 
e-mail) fără costuri; - pe suport de hârtie, 
contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata 
poate fi făcută la casieria Orașului Sântana, 
sau în contul RO53TREZ0215006XXX016717, 
deschis la Trezoreria Arad, cod de identificare 
fiscala 3520121. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 09.06.2022, ora 11:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1.  Data limită de 
depunere a ofertelor: 23.06.2022, ora 11:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, 
registratură. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
24.06.2022, ora 11:00, sala de ședințe a  
Orașului Sântana. 6. Instanța competenta în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, 
Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad, județul 
Arad, telefon 0257/250114, fax: 0257/251700, 
e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 31.05.2022.

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 Bălăceana, comuna Bălă-
ceana, strada Principală, județul Suceava cod 
poștal 727126, telefon/fax 0230/534.860, e-mail: 
primariabalaceana@yahoo.ro, cod fiscal 
16391770. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: 8 parcele de teren, care aparțin dome-
niului privat al Comunei Bălăceana, identificate 
astfel: -Parcela A, 2.239 mp teren, nr.cadastral: 
CF 36565, din care 1.463mp teren situat în 
intravilan și 776mp teren situat în extravilan, 
zona La Cruce, cu acces direct la DC 22, 
conform H.C.L. nr. 28 din 24.03.2022; -Parcela 
B, 1.200 mp teren, nr.cadastral: CF 36538, situat 
în intravilan, zona Dealul Brăștii, cu acces la 
drum, conform H.C.L. nr. 6 din 26.01.2022; 
-Parcela C, 1.857 mp teren, nr.cadastral CF 
36534, situat în intravilan, zona Centru, cu 
acces la drum, conform H.C.L. nr.7 din 
26.01.2022; -Parcela D, 774mp teren, nr. cadas-
tral CF 30222, situat în intravilan, zona Tău, cu 
acces la drum, conform H.C.L. nr.5 din 
26.01.2022; -Parcela E, 720mp teren, nr.cadas-
tral CF 36539, situat în intravilan, zona Tău, cu 
acces la drum, conform H.C.L. nr. 8 din 
26.01.2022; -Parcela F, 863mp teren, nr.cadas-
tral CF 36550, situat în intravilan, zona Tău, cu 
acces la drum, conform H.C.L. nr.25 din 
24.03.2022; -Parcela G, 863mp teren, nr.cadas-
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tral CF 36549, situat în intravilan, zona Tău, cu 
acces la drum, conform H.C.L.nr.26 din 
24.03.2022; -Parcela H, 6.815 mp teren, nr.
cadastral CF 36548, din care 6.498mp teren, 
situat în intravilan și 317mp teren situate în 
extravilan, zona Țibric, cu acces la drum, 
conform H.C.L.nr.24 din 24.03.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. 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, la 
Birou Secretarul general al comunei sau se 
poate consulta pe website-ul: www.comunabala-
ceana.ro, secțiunea -licitații. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Birou Secretarul 
general al Primăriei Comunei Bălăceana, 
comuna Bălăceana, str.Principală, județul 
Suceava. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 15.06.2022, ora 
10.0 0.  4 .Infor maț i i  pr iv ind ofer te le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 

23.06.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Bălăceana, 
comuna Bălăceana, strada Principală, județul 
Suceava, la Registratură. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și 
locul la care se va desfașura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 23.06.2022, ora 11.00, 
Primăria Comunei Bălăceana, comuna Bălă-
ceana, strada Principală, județul Suceava, Birou 
Secretar general. 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 Tribuna-
lului Suceava, municipiul Suceava, str.Ștefan 
cel Mare nr.62, județul Suceava, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsvar-
hcont@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 31.05.2022.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primaria Comunei 
Vâlcele, comuna Vâlcele, sat Araci nr.464, 
județul Covasna, telefon 0267/330.148, fax 
0267/330.148, e-mail: primariavilcelecv@gmail.
com, cod fiscal 4404591. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren extravilan în suprafață de 
3.600 mp, Tarla 25, parcela 521/2, nr.cadastral 
28551, amplasat în comuna Vâlcele, județul 
Covasna, apartinând domeniului public al 
Comunei Vâlcele, conform H.C.L. 6/11.02.2022 
și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la 
sediul Primăriei Comunei Vâlcele. 3.2.Denu-
mirea și adresa serviciului/ compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Comunei Vâlcele, 
comuna Vâlcele, nr.464, județul Covasna. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele 
interesate pot achita contravaloarea documen-
tației de atribuire de 50Lei în contul conceden-
tului: RO29TREZ25621A30XXXX, deschis la 
Trezoreria Sfântu-Gheorghe, cod fiscal al 
concedentului 4404591. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 15.06.2022, ora 12.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.06.2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Vâlcele, comuna Vâlcele, nr.464, 
județul Covasna. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și 2 exemplare copii. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 23.06.2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Vâlcele, comuna Vâlcele, nr. 
464, județul Covasna. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce 
la Secția de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Covasna, Sfântu-Gheorghe, Str.Kriza 
Janos nr. 22, județul Covasna, telefon 
0267/311.606, fax 0267/316.053, e-mail: tr-co-
vasna@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 31.05.2022.

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, persoană de contact: 
Primăria Comunei Brodina, comuna Brodina, 
sat Brodina, nr.295A, județul Suceava, telefon/
fax 0230/566.522, email: primariabrodina@
yahoo.com, cod fiscal 4535635. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spaţiu în 
suprafaţă de 7,9mp, din imobilul situat în satul 
Brodina, nr.300A, aparținând domeniului 
pr ivat a l Comunei Brodina, conform 
H.C.L.nr.33/10.03.2022 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația 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. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Registratura Primă-
riei Comunei Brodina, sat Brodina, nr.295A, 
județul Suceava. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. 

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
22.06.2022, ora 10.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 30.06.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Brodina, sat Brodina, nr.295A, județul Suceava. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 30.06.2022, ora 11.00, Primăriei Comunei 
Brodina, sat Brodina, nr.295A, județul Suceava. 
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 Suceava, munici-
piul Suceava, Str.Ștefan cel Mare nr.62, județul 
Suceava ,  cod poșta l  720062,  te lefon 
0230/214.948, fax 0230/523.290, email: trsv-ar-
hcont@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 31.05.2022.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului nr.47, 
județul Ialomița, telefon 0243/282.941, fax 
0243/282.701, e-mail: primaria.dridu@yahoo.ro, 
cod fiscal 4364896. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Lacul Cociului situat în comuna 
Dridu, str.Micșunelei nr.8A, județul Ialomița, în 
suprafață de 39.000mp conform actelor, 37.204 
mp din măsurătorile cadastrale, număr cadas-
tral 27292, înscris în cartea funciară nr.27292 
Dridu, aparține domeniului public al Comunei 
Dridu, conform H.C.L. nr. 37/26.05.2022 și 
O.U.G. nr. 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: prin solicitarea scrisă de la sediul 
Primăriei Comunei Dridu. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Regis-
tratura Primăriei Comunei Dridu, comuna 
Dridu, Strada Teiului nr. 47, județul Ialomița. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 50 Lei /exem-
plar, ce va putea fi achitată în numerar la casi-
eria insituției sau în contul concedentului: 
RO36TREZ39321A300530XXXX, deschis la 
Trezoreria Urziceni, cod fiscal al concedentului 
4364896. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 15.06.2022, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 23.06.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă 
la Registratura Primăriei Comunei Dridu, 
comuna Dridu, Strada Teiului nr.47, județul 
Ialomița. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
23.06.2022, ora 13.00, la sediul Primăriei 
Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului 
nr.47, județul Ialomița. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce 
la Secția de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Ialomița, Slobozia, Strada Cuza Vodă 
nr. 12, județul Ialomița, telefon 0243/282.941, 
fax 0243/282.701, e-mail: primaria.dridu@
yahoo.ro. 7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 31.05.2022.

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: 
UAT Comuna Niculești, 4280434, Principală, 
nr.265A, Niculești, judeţul Dâmbovița, telefon 
021.267.06.06, fax 021.267.06.06, email:  
primaria@niculesti.ro, Bogdan Tănase. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 
Organizează licitaţie publică conform prevede-
r i l o r  OUG  n r. 57/ 2 01 9  ș i  a l e  H C L 
nr.37/30.05.2022, în vederea vânzării terenului 
în suprafață de 724.547mp, carte funciară 
76335, satul Niculești, comuna Niculești, județul 
Dâmbovița. Terenul se află în domeniul privat 
al UAT Comuna Niculești. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: Se găsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: Cerere scrisă, direct la sediul UAT 
Comuna Niculești. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 

exemplar din documentația de atribuire: 
Compartiment Achiziții Publice de la sediul 
UAT Comuna Niculești, Niculești, Strada Prin-
cipală nr. 265A, județul Dâmbovița, telefon 
021.267.06.06, fax 021.267.06.06, e-mail: 
primaria@niculesti.ro, cod poștal 137330. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 100Lei, se achită la casieria UAT 
Comuna Niculești. 3.4. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 15.06.2022, ora 15.00. 
4.Informații privind ofertele: Se găsesc în 
caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 22.06.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: sat Niculești, Com. 
Niculești Strada Principală nr. 265A, județul 
Dâmbovița, cod poștal 137330. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: un 
exemplar. 5. Data și locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23.06.2022, ora 12.00, sat Niculești, Com.Nicu-
lești, Strada Principală nr.265A, județul 
Dâmbovița. 6. Denumirea, adresa, numarul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Judecă-
toria Târgoviște, mun.Târgoviște, B-dul.Unirii, 
nr.28, tel.0245.615.298, e-mail: jud-targoviste@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
31.05.2022.

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, persoană de contact: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și 
de Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, Piața Mică nr.22, județul Sibiu, telefon 
0269/208.958, fax 0269/208.949, e-mail: 
bazesportive@sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
Spațiu amenajat situat în cadrul Complexului 
de agrement Lacul lui Binder din Sibiu, Str.
Lacul lui Binder, FN, CF nr.128012, nr.cadastral 
/Nr.topografic 128012, județul Sibiu, compus 
din: -bar în suprafață de 72,76mp; -terasă pavi-
lion neacoperită, în suprafață de 131mp; -terasă 
zonă plajă, în suprafață de 35mp, pentru desfă-
șurarea de activități comerciale, activități de 
alimentație publică, conform caietului de 
sarcini, ce aparține domeniului public al Muni-
cipiului Sibiu și se află administrarea Servi-
ciului Public Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, în baza teme-
iului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333 și 
conform H.C.L. nr. 75/24.02.2022. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: Prin solicitare scrisă de la sediul 
Serviciului Public Administrare Baze Sportive 
și de Agrement al Municipiului Sibiu sau de pe 
site-ul instituției: https://bazesportive.sibiu.ro/
anunțuri. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu, Piața Mică nr. 22, camera 
11, județul Sibiu sau de pe site-ul instituției: 
https://bazesportive.sibiu.ro/anunțuri. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 50,00 lei/exemplar, care se achită 
numerar la Casieria instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 15.06.2022, ora 
13.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 23.06.2022, ora 
13.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și 
de Agrement al Municipiului Sibiu, Piața Mică 
nr. 22, camera 11, județul Sibiu. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depune într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 27.06.2022, ora 
12.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, 
Str. Samuel Brukenthal nr.2, Sala 313, județul 
Sibiu. 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: 
31.05.2022.

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, persoană de contact: 
Primăria Comunei Alunu, Str.Principală nr.1, 

județul Vâlcea, telefon/fax 0250/868.006, e-mail: 
primaria@alunu.ro, cod fiscal 2541363. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
terasă acoperită și grup sanitar, în suprafață 
utilă de 237 mp, din cadrul Clădire spațiu public 
de recreere, ce aparține domeniul public al 
Comunei Alunu, județul Vâlcea, conform caie-
tului de sarcini, H.C.L. nr. 42/26.05.2022 și 
temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 
332-333. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției Primăriei Comunei Alunu 
sau de pe site-ul instituției ww.alunu.ro, secți-
unea Licitații. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Registratură din cadrul 
Primăriei Comunei Alunu, Str.Principală nr.1, 
județul Vâlcea. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
priv ind Codul administrativ: gratuit . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
15.06.2022, ora 12.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
23.06.2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartimentul Registratură 
din cadrul Primăriei Comunei Alunu, Str.Prin-
cipală nr.1, județul Vâlcea. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 24.06.2022, 
ora 10.00, Primăria Comunei Alunu, Str.Princi-
pală nr.1, județul Vâlcea. 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 Tribuna-
lului Vâlcea, Vâlcea, Scuarul Revolutiei nr.1, 
județul Vâlcea, telefon 0250/739.120, fax 
0250/732.207, e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
31.05.2022.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Orașului 
Băile Herculane, cu sediul în orașul Băile 
Herculane, Str.Mihai Eminescu nr.10, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/560.439, fax 
0255/560.321, e-mail: primbh@yahoo.ro, cod 
fiscal 3227920. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: teren în suprafață de 125mp, situat în 
Oraș Băile Herculane, Str.Pecinișca, teren 
intravilan, ce aparține domeniului privat al 
Orașului Băile Herculane, este înscris în 
C.F.nr.31659 Băile Herculane, nr. cadastral 
31659, conform H.C.L. nr. 42/29.04.2022 și 
O.U.G. nr. 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, 
Compartiment Domeniul Public. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/ compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Domeniul Public al 
Primăriei Băile Herculane, Str.Mihai Eminescu 
nr.10, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 200 lei /exemplar, 
care se achită numerar la Casieria Primăriei 
Orașului Băile Herculane. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 15.06.2022, ora 
10.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 23.06.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Secretariat, Primăria Orașului Băile Herculane, 
Str. Mihai Eminescu nr.10, et.1, județul 
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 23.06.2022, ora 12.00, la 
Primăria Orașului Băile Herculane, Str. Mihai 
Eminescu nr. 10, et.1, județul Caraș-Severin, 
Sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a 
Tribunalului Caraș-Severin, Reșiţa, Str. Horea 
nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefom 
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: jud-resi-
ta-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 31.05.2022.
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