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OFERTE SERVICIU
SC Altacces SRL angajează alpinist 

utilitar cod COR-711920. CV se depun la 
adresa de e-mail: officemvtop@gmail.
com, iar selecția va avea loc în data de 
04.06.2022. Tel.0766.274.206.

ISJ Dâmbovița scoate la concurs 30 
posturi experți -Proiect POCU ID 
134358. Relații pe site-ul ISJ Dâmbovița.

Lden Alb Construction SRL cauta 3 
muncitori necalificați, pentru: demolare 
construcții, captușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet. Condiții 
minime: experienăa minim 2 ani în 
domeniu, studii medii, limba engleza. 
Tel.contact: 0730.348.548.

Anunţ. Primăria Comunei Puiești, 
județul Buzău, organizează concurs 
pentru ocuparea a două funcții contrac-
tuale de execuție vacante de Șofer II. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții specifice: -studii 
medii/generale; -permis de conducere 
categoria: B, C, D, E; -atestat profesional 
transport persoane; - card tahograf; 
-vechime în muncă- nu se solicită. 
Concursul se va organiza conform calen-
darului următor: -selecţia dosarelor de 
înscriere -în termen de maximum 2 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor; -proba practică: 
28.06.2022, ora 10.00; -interviul: 
30.06.2022, ora 10.00. Termen-limită 
depunere dosare: 20.06.2022, ora 15.00. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
Comunei Puiești, str.Strada nr.1, nr.44, 
judeţul Buzău. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Comunei 
Puiești. Telefon: 0238.730.903, persoană 
c ont a c t :  Șt e fa n  Ione l ,  t e l e fon 
0766.253.103/0786.038.088, e-mail: hr@
primariapuiesti-bz.ro

S.C.Mecatin S.R.L., având CUI: 
1881880, cu sediul în municipiul 
Constanța, Bulevardul I.C.Brătianu, nr. 
39A, județ Constanța, angajează: 
Spălător vehicule cu cod COR-912201 -1 
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limbă engleză, cunoștințe în domeniul 
auto. Selecția are loc în data de 
06.06.2022, ora 10.00, la sediul societății.

Centrul de Sănătate Multifuncțional 
„Sfântul Nectarie”, cu sediul în Bucu-
rești, Bulevardul Uverturii nr.81, Sector 
6, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual de execuție vacant, 
perioadă nedeterminată, în data de 
28.06.2022, ora 10.00, proba scrisă și 
interviul pe data de 04.07.2022 -progra-
mare, începând cu ora 10.00, 1 post 
consilier juridic. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune în per ioada 
06.06.2022-20.06.2022, între orele 9.00-
14.00, la sediul din Bd.Uverturii nr.81, 
Sector 6, București și trebuie să conțină 
în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.6, secțiunea 2, conform H.G. 
nr. 286/2011*actualizată. Relații la 
telefon nr.031.405.38.99, interior 518, 
între orele 9.00-14.00, și pe site-ul: www.
nectarie6.ro

S.C.Confiden Travel S.R.L., având 
CUI: 17265720, cu sediul în loc.Pitești, 
municipiul Pitești, Calea București, 
nr.31, județ Argeș, angajează: Îngrijitor 
spații hoteliere, cod COR-911202 -1 post, 
Ajutor bucătar, cod COR-941101 -1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul gastro-
nomiei și serviciilor. Selecția are loc în 
data de 06.06.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

S.C. Dary Comagro S.R.L., având 
CUI: 22282832, cu sediul în sat Mănești, 
comuna Mănești, nr.122B, Aleea Casta-

nilor, județ Prahova, angajează Femeie 
de serviciu cod COR-911201 -1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul Servicii. 
Selecția are loc în 07.06.2022, ora 09.00, 
la sediul societății.

S.C. Euromedical Provider S.R.L., 
având CUI: 29914537, cu sediul în loc.
Iași, municipiul Iași, Strada Constantin 
Erbiceanu, nr.3, zona Bucium, T155, P1, 
Construcția C1, încăperea 3, mansardă, 
județ Iași, angajează: Ajutor bucătar cu 
cod COR-941101 -3 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștiințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul gastro-
nomic. Selecția are loc în data de 
06.06.2022, ora 10.00, la sediul societății.

Primăria Domnești, cu sediul în Șos. 
Al. Ioan Cuza nr.25-27, comuna 
Domnești, județ Ilfov organizează în 
data de 28.06.2022 concurs recrutare 
pentru ocuparea postului contractual de 
Referent– Compartiment Transport și 
Deservire Unități Învățământ. Condiții 
de participare pentru ocuparea funcției 
de Referent– Compartiment Transport și 
Deservire Unități Învățământ: studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat și vechime în muncă: minimum 7 
ani. Dosarele se depun la sediul Primă-
riei Domnești în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 03.06.2022 până la 
data de 17.06.2022, ora 16:00. Persoană 
de contact: Stanca Raluca Gabriela– 
Inspector Asistent, Primăria Domnești, 
email primariadomnestiif@primaria-
domnesti.ro, telefon: 021.351.52.56.

Primăria Domnești, cu sediul în Șos. 
Al. Ioan Cuza nr.25-27, comuna 
Domnești, județ Ilfov organizează în 
data de 28.06.2022 concurs recrutare 
pentru ocuparea posturilor contractuale 
de: 5 posturi de Muncitor necalificat– 
Compartiment Transport și Deservire 
Unități Învățământ. Condiții de partici-
pare pentru ocuparea funcției de 
Muncitor necalificat– Compartiment 
Transport și Deservire Unități Învăță-
mânt: studii medii/generale și fără 
vechime în muncă. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei Domnești în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, respectiv de la data de 
03.06.2022 până la data de 17.06.2022, 
ora 16:00. Persoană de contact: Stanca 
Raluca Gabriela– Inspector Asistent, 
Primăria Domnești, email primariadom-
nestiif@primariadomnesti.ro, telefon: 
021.351.52.56.

Primăria Snagov cu sediul în comuna 
Snagov, sat Ghermănești, șos. Ghermă-
nești nr.49, judeţul Ilfov organizează în 
data de 28.06.2022 concurs recrutare 
pentru: -1 post de Referent– Comparti-
ment Monitorizare Unități de Învăță-
mânt; Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de Referent: 
-studii medii; -fără vechime în muncă. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei 
Snagov în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului, respectiv de 
la data de 03.06.2022 până la data de 
16.06.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot 
fi obţinute la nr. de telefon 021.351.06.42, 
Năstase Livia Marcela– Inspector Asis-
tent Primăria Snagov, email: secreta-
riat@primaria-snagov.ro.

Primăria Domnești, cu sediul în Șos. 
Al. Ioan Cuza nr.25-27, comuna 
Domnești, județ Ilfov organizează în 
data de 27.06.2022 concurs recrutare 
pentru ocuparea posturilor contractuale 
de: Referent– Compartiment Transport 
și Deservire Unități Învățământ și Refe-
rent– Compartiment Școală după Școală. 
Condiții de participare pentru ocuparea 
funcției de Referent– Compartiment 

Transport și Deservire Unități Învăță-
mânt: studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat și vechime în muncă: 
minimum 7 ani. Pentru participarea la 
concursul pentru ocuparea funcției de 
Referent– Compartiment Școală după 
Școală, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, fără 
vechime în muncă. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei Domnești în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, respectiv de la data de 
03.06.2022 până la data de 17.06.2022, 
ora 16:00. Persoană de contact: Stanca 
Raluca Gabriela– Inspector Asistent, 
Primăria Domnești, email primariadom-
nestiif@primariadomnesti.ro, telefon: 
021.351.52.56.

Primăria Clinceni cu sediul în comuna 
Clinceni, str. Principală nr.107A, județ 
Ilfov, organizează în data de 30.06.2022 
concurs recrutare pentru: -Inspector– 
Compartiment Personal Deservire Spații 
și Imobile de Învățământ; -Muncitor 
calificat– Compartiment Personal Deser-
vire Spații și Imobile de Învățământ. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: •pentru Inspector– Comparti-
ment Personal Deservire Spații și  
Imobile de Învățământ: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul științelor sociale; -fără vechime 
în muncă; -fără vechime în specialitatea 
studiilor. •pentru Muncitor calificat– 
Compartiment Personal Deservire Spații 
și  Imobile de Învățământ: -studii medii /
generale; -minimum 5 ani vechime în 
muncă; -calificare îngrijitor spații verzi. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei 
Clinceni în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului, respectiv 
de la data de 03.06.2022 până la data de 
16.06.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot 
fi obţinute nr. de telefon 021. 369.40.41, 
persoana de contact: doamna Ciobotaru 
Anda Maria– Inspector Principal 
Primăria Clinceni, email  primariaclin-
ceni@yahoo.com.

Biblioteca Centrală Universitară 
„Carol I” din București anunţă scoaterea 
la concurs a 3 posturi contractuale 
vacante, în conformitate cu art.1 (1), 
art.30(1) din Codul muncii, astfel: 1. 1 
post vacant de bibliotecar IA M -Secţia 
Pedagogică „I.C. Petrescu”. Serviciul 
Relaţii cu Utilizatorii- perioadă nedeter-
minată; 2. 1 post vacant de bibliotecar  
IA M din cadrul Filialei de Limbi și 
Literaturi Străine. Secția Limbi și Litera-
turi Slave. Germanice.- perioadă nede-
terminată; 3. 1 post vacant de analist IA 
S- Biroul Infrastructură Informatică- 
perioadă nedeterminată. Condiţii speci-
fice de participare pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 1. biblio-
tecar IA M -Secţia Pedagogică „I.C. 
Petrescu”. Serviciul Relaţii cu Utiliza-
torii-  perioadă nedeterminată: -Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; - curs de iniţiere în biblioteconomie 
și știinţa informării; - cunoștinţe de 
utilizare PC; -vechime în activitatea 
specifică de bibliotecă– 1 an. 2. -biblio-
tecar  IA M din cadrul Filialei de Limbi 
și Literaturi Străine. Secția Limbi și 
Literaturi Slave. Germanice.- perioadă 
nedeterminată: -Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -curs de 
iniţiere în biblioteconomie și știinţa infor-
mării; -cunoștinţe de utilizare PC; 
-vechime în activitatea specifică de bibli-
otecă– 1 an. 3. 1 post vacant de analist 
IA S.- Biroul Infrastructură Informatică- 
perioadă nedeterminată: studii: superi-
oare; -studii specifice postului: -studii 
superioare de lungă durată în unul din 
domeniile: informatică, matematică, 
cibernetică, absolvite cu diploma de 
licență sau studii masterale în domeniile: 
informatică, matematică, cibernetică; 

-vechime în specialitatea studiilor nece-
sară ocupării postului, minim 1 an. 
Concursul se organizează la sediul Bibli-
otecii Centrale Universitare „Carol I” 
din București, str. Boteanu, nr.1, sector 1, 
și va conţine două probe: probă scrisă în 
data de 28.06.2022, ora 09:00, și interviul 
în data de 30.06.2022, ora 09.00. Dosarele 
de înscriere la concurs se vor depune 
fizic, până la data de 21.06.2022, ora 
12.00, la sediul Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I”, Biroul Resurse 
Umane și trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art.6 
din H.G. nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Tematica și bibli-
ografia se afișează la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I”  și pe 
site-ul  www.bcub.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I” și la nr. 
de telefon: 021/313.16.05/int.234.

Biblioteca Centrală Universitară 
„Carol I”, cu sediul în București, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
319/2003 privind statutul personalului de 
cercetare– dezvoltare și a Regulamen-
tului privind organizarea și desfășurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor 
vacante din domeniul cercetare- dezvol-
tare, organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 (două) posturi contractuale 
vacante, cu normă de muncă de 8 ore/zi, 
cu contract de muncă pe perioadă nede-
terminată, din activitatea de cercetare: 
-Asistent cercetare științifică– în cadrul 
Serviciului Cercetare. Dezvoltare. Digiti-
zare. Condiți i le specifice pentru 
ocuparea postului, conform Legii nr.319 
privind statutul personalului de cerce-
tare– dezvoltare și a Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor 
vacante din domeniul cercetare- dezvol-
tare, sunt: - Absolvent de studii superi-
oare; -activitate de cercetare-dezvoltare 
în specialitate sau în învățământul 
superior de cel puțin 1 an sau de cel 
puțin 2 ani în alte activități. Dosarul 
pentru concurs trebuie să conțină urmă-
toarele acte: a) cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului institu-
ției; b) copie act de identitate sau alt 
document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c) copii legalizate de pe 
documentele care atestă nivelul studiilor 
și ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, (se vor prezenta în 
original pentru certificarea copiilor ca 
fiind „conform cu originalul”); d) 
carnetul de muncă, sau după caz, adeve-
rințele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studiilor, 
în copie; e) cazierul judiciar sau o decla-
rație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incom-
patibil cu funcția pentru care candi-
dează; f) adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate; g) Curri-
culum Vitae Europass; h) informare 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale candidaților la concursurile 
organizate de BCU „Carol I”. Adeverința 
care atestă starea de sănătate conține, în 
clar, numărul, data, numele emitentului 
și calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătății; În 
cazul documentului prevăzut la lit.e), 
candidatul declarat admis la selecția 
dosarelor, care a depus la înscriere o 
declarație pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale, are obligația de a 
completa dosarul de concurs cu origi-
nalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a 
concursului. Actele prevăzute la lit.b)–d) 
or fi prezentate și în original în vederea 
verificării conformității copiilor cu 

acestea.Concursul se organizează la 
sediul Bibliotecii Centrale Universitare 
„Carol I” din București, str. Boteanu, 
nr.1, sector 1, și va conţine două probe: 
probă scrisă în data de 06.07.2022, ora 
10:00, și interviul în data de 11.07.2022, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune fizic, până la data 
de 04.07.2022, ora 12.00, la sediul Biblio-
tecii Centrale Universitare „Carol I”, 
Biroul Resurse Umane și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de legislația în vigoare. Tema-
tica și bibliografia se afișează la sediul 
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol 
I”  și pe site-ul  www.bcub.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Bibli-
otecii Centrale Universitare „Carol I” și 
la nr. de telefon: 021/313.16.05/int.234.

În temeiul H.G. 286/2011, modificată 
prin Hotărârea nr. 1027/2014, Editura 
Academiei Române, unitate din subor-
dinea Academiei Române, cu sediul în 
București, Calea 13 Septembrie, nr.13, 
Sector 5, scoate la concurs un post vacant 
de curier (M), cu 1/2 normă, pe durată 
nedeterminată, în cadrul Compartimen-
tului depozit. Cerinţele postului: absol-
vent studii medii (cu diploma de 
bacalaureat); activități de poștă și curi-
erat; experiență în domeniu min.6 luni; 
cunoștinţe de operare PC;  Candidaţii 
vor depune dosarele de concurs la Biroul 
Resurse Umane al Editurii Academiei 
Române până la data de 20.06.2022 orele 
14.00. Condiţiile de participare și relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic între 
orele 9.00-14.00 la telefon: 021.318.81.06, 
interioarele 2102 și 2111, persoană de 
contact: Prică Ion, Ionică Violeta. 
Concursul va consta într-o probă scrisă 
în data de 28.06.2022, ora 11:00, iar inter-
viul se va desfășura în data de 
30.06.2022, ora 11:00 la sediul Editurii 
Academiei Române din Calea 13 
Septembrie nr.13, Sector 5, București.

În conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
Institutul de Stat pentru Testarea și 
Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea 
la concurs în data de 28 iunie 2022, ora 
10.00- proba scrisă și interviul- care se va 
susține în termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise, a postului contractual vacant de 
muncitor calificat I - Centrul pentru 
Testarea Soiurilor Inand (Județul Bihor) 
din cadrul Direcției tehnice. Condiţii 
specifice prevăzute în fișa postului: 
-Studii generale/ medii; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: Minimum 1 an. Concursul va 
avea loc la sediul Institutului de Stat 
pentru Testarea și Înregistrarea Soiu-
rilor din Bd. Mărăști nr.61, Sector 1, 
București, în data de 28 iunie 2022, ora 
10.00- proba scrisă. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului, respectiv 
în perioada 06.06.2022- 20.06.2022, la 
secretarul comisiei de concurs. Persoana 
de contact: doamna Martin Mariana- 
consilier, în cadrul Compartimentului 
resurse umane, tel.: 0213184380, fax: 
0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro. 
Bibliografia, condiţiile generale și speci-
fice de participare, precum și actele soli-
citate candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. www.istis.ro 
și afișate la sediul I.S.T.I.S. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. de tel.: 
021/3184380.

U.M.01016 Târgu Mureș, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
concurs, conform HG 286/2011, pentru 
ocuparea unui post contractual vacant 
de personal civil de muncitor calificat IV 
(tâmplar), 1 post (în cadrul Căminului 
militar de garnizoană Târgu Mureș), 
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astfel: -20.06.2022, până la ora 15.30 
-data-limită de depunere a dosarelor; 
-07.07.2022, ora 10.00, proba scrisă; 
-13.07.2022, ora 10.00, proba practică; 
-19.07.2022, ora 10.00, proba interviu. 
Condiții specifice referitoare la studii și 
vechime: -Studii: generale/medii; -Certi-
ficat de calificare în meseria de tâmplar; 
-Vechime în muncă: nu este cazul. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concur-
sului se vor face la sediul UM 01016 
Târgu Mureș, bulevardul Cetăţii nr.43, 
Târgu Mureș, judeţ Mureș, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 0265/250.272, interior: 410.

Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S. Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant contractual 
pe perioada determinată până la data de 
03.01.2024 pentru implementarea 
Programului naţional de cadastru și 
carte funciară, astfel: 1 post consilier 
cadastru gr.I- Biroul Înregistrare Siste-
matică, Serviciul Cadastru. Condiții 
generale de participare la concurs: -studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă sau studii universitare cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
specializarea (programul de studii): 
măsurători terestre și cadastru, geodezie, 
cartografie; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției-  
minim 3 ani și 6 luni. Concursul se va 
desfășura la sediul institușiei, astfel: 
Proba scrisă în data de 28.06.2022, ora 
10.00, proba interviu în data de 
04.07.2022, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 20.06.2022 
inclusiv, ora 16.30, la sediul OCPI Dolj 
din str.C.S. Nicolaescu Plopșor, nr.4, 
Craiova, jud.Dolj. Relaţii suplimentare la 
sediul OCPI Dolj tel. 0251.413.128/ 
0251.414.286, int.118, fax 0251.418.018, 
e-mail: dj@ancpi.ro

Școala Gimnazială Beuca, cu sediul în 
com.Beuca, str.Școlii, nr.10, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: secretar, perioadă nedeterminată, 1 
p o s t  c u  0 , 25  nor m ă ,  c o n for m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției astfel: 
-Proba scrisă în data de 28.06.2022, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
28.06.2022, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Beuca. 
Relaţii suplimentare la sediul școlii, 
persoană de contact: Grama Milica, 
telefon: 0760.278.730, 0247/336.241, fax: 
0247/336.241.

Primăria Comunei Voinești, cu sediul 
în sat Voinești, comuna Voinești, județul 
Iași, str.Principală nr.153, judeţul Iași, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: admi-
nistrator bază sportivă, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Voinești 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.06.2022, 
ora 09.30; -Proba interviu în data de 
29.06.2022, ora 14.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime: nu necesită; -preferabil 
domiciliu stabil în comuna Voinești; 
-permis de conducere categoria B. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Voinești, 
județul Iași, etaj 1, Compartiment 
Resurse Umane. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Voinești, 
persoană de contact:  Vătămanu 
Alexandra, telefon/fax 0232/294.755, 
e-mail: contact@primariavoinesti-iasi.ro.

OCPI Călărași, cu sediul în locali-
tatea Călărași, str.Prelungirea Bucu-
rești nr.26, bl.M21, judeţul Călărași, 
organizează concurs pentru ocuparea 

unei funcţii contractuale vacante, cu 
încadrare pe perioadă determinată, 
conform HG 286/23.03.2011, după cum 
urmează: -asistent registrator principal 
gradul II -1 post -perioadă determinată. 
Concursul se va desfășura la sediul 
O.C.P.I.Călărași, astfel: -Proba scrisă în 
data de 28.06.2022, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 04.07.2022, ora 13.00. 
Condiții de participare la concurs: 
-studii de specialitate: studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă sau 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă -specializare juridică; 
-vechime în specialitate -minim 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, respectiv până la data de 
20.06.2022, inclusiv, ora 16.30, la sediul 
O.C.P.I.Călărași. Dosarele transmise 
prin poștă trebuie să ajungă la Registra-
tura OCPI Călărași până cel târziu 
20.06.2022, inclusiv, ora 16.30. Relaţii 
suplimentare la sediul O.C.P.I.Călărași, 
persoană de contact: Andreea Cristina 
Damu, telefon: 0725.192.123, e-mail: 
andreea.damu@ancpi.ro sau telefon 
0242/333.698, 0242/333.699, fax: 
0242/321.438, e-mail: cl@ancpi.ro

Direcția de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5  cu sediul în București, Str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5,  
organizează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor  contractuale de execuție 
vacante pe perioada nedeterminată, în 
conformitate cu prevederile  H.G. 
nr.286/2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare. Serviciul Evidență Veni-
turi și Încasări- Direcția Economică: -1 
post casier- studii medii liceale, absolvite 
cu diploma de bacalaureat, vechime  in 
muncă: nu este cazul; cerinte minime de 
operare calculator -nivel mediu. Servicii 
Achiziții Publice -Administrativ– 
Directia Economică: -1 post muncitor 
calificat– lăcătuș mecanic- studii medii 
liceale, absolvite  cu diplomă de bacalau-
reat sau studii generale absolvite cu 
diploma sau echivalentă; Vechime în 
muncă calificată de 1-3 ani în speciali-
tate. Condițiile de participare, conținutul 
dosarului de înscriere și condițiile de 
desfășurare a concursului, bibliografia de 
concurs pentru casier, sunt afișate pe 
site-ul și la sediul instituției. Concursul 
se va desfășura la sediul Direcției de 
Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, 
str Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 
5. -depunerea dosarelor se face în peri-
oada 03.06.2022– 20.06.2022 ora 14,00 la 
sediul Direcției de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5, Str. Mihail Sebas-
tian nr.23, bl S13, Sector 5, Comparti-
mentul Resurse Umane și SSM; -proba 
scrisă pentru postul de casieri se va 
desfășura în data de  28.06.2022 la ora 
10.00,  iar proba practică pentru postul 
de muncitor se va desfășura în data de 
28.06.2022 la ora 13.00, la sediul Direcției 
de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 
5, Str. Mihail Sebastian nr.23, bl S13, 
Sector 5,  iar data interviului va fi  comu-
nicata ulterior. Informaţii suplimentare 
la tel. 0724500552 Compartimentul 
Resurse Umane și SSM- inspector 
Lepădat Cătălina

Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Gorj organizează 
concurs în data de 28.06.2022, ora 10.00 
(proba scrisă) și 01.07.2022 (proba de 
interviu) la Cantina din cadrul Comple-
xului de recuperare și reabilitare neurop-
sihiatrică pentru adulți „Bîlteni“, din 
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, 
pentru ocuparea unui post vacant cores-
punzător unei funcții contractuale de 
execuție de magaziner la Complexul de 
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 
pentru adulţi „Bîlteni“ - Comparti-
mentul administrativ-contabilitate. 
Condiții generale și specifice de înde-
plinit de către candidat pentru ocuparea 
unui post corespunzător funcției 
contractuale de execuție de magaziner la 
Complexul de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică pentru adulţi „Bîlteni“ 
- Compartimentul administrativ-conta-
bilitate: a) absolvent studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; b) vechime în 
muncă: minim 1 an în funcția de gesti-
onar depozit sau magaziner sau lucrător 

gestionar. Înscrierile la concurs se fac în 
perioada 03.06.2022-17.06.2022, inclusiv, 
ora 14,00 la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecției Copilului 
Gorj, din Tîrgu Jiu, strada Siretului, 
nr.24 – Serviciul resurse umane, salari-
zare și pentru funcția publică. Relaţii 
suplimentare la telefon 0253/212518 sau 
la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. 
Gorj, din Tîrgu Jiu, str. Siretului, nr. 24. 
Persoana de contact: Arsenie Cori-
na-Gabriela, consilier grad profesional 
superior la Serviciul resurse umane, 
salarizare și pentru funcția publică - 
secretar comisie concurs, tel.0253212518, 
resurseumane@dgaspcgorj.ro.

Academia Română - Filiala Iași  cu 
sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant, conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de Muncitor 
calificat III (G), cu  normă întreagă, pe 
durată nedeterminată, din cadrul Biro-
ului Tehnic-Administrativ. Postul este 
necesar cu prioritate pentru: 1. realizarea 
lucrărilor de întreţinere și reparaţii ce 
urmează a fi efectuate la clădirile și 
spaţiile aflate în administrarea Acade-
miei Române Filiala Iași aflate în raza 
Municipiului Iași; 2. asigurarea suprave-
gherii nepermanente, pe timpul funcţio-
nării în sezonul rece,  a centralei termice 
ce deservește sediul administrativ al 
A.R.F.I. din Iași, b-dul Carol I, nr.8. 3. 

supravegherea în vederea funcţionării în 
parametri optimi a instalatiilor de utili-
tăţi (instalatii apa, instalații termice 
interioare, instalaţii de scurgere, grupuri 
sanitare, mobilier de birou etc.) din sediul 
administrativ al  A.R.F.I. din Iași, b-dul 
Carol I, nr.8. Concursul va consta în trei 
probe: proba scrisă în data de 28.06.2022, 
ora 10:00, proba practică în data de 
01.07.2022 , ora 10:00 și interviul în data 
de 06.07.2022 ora 10:00. Condiţii: Studii 
generale; vechime minim 1 ani; certificat 
de calificare în domeniul tehnic pentru 
cel puţin una dintre calificările: mecanic, 
electrician, instalator, electromecanic, 
lăcătuș mecanic, zidar, zugrav. Deţinerea 
unui permis de conducere-minim cate-
goria B constituie un avantaj. Data-li-
mită până la care condidații vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este de 
10 zile lucrătoare de la afișare. Date de 
contact: Ciobanu Irina – secretar comisie 
de concurs, telefon 0332101115, e-mail: 
irina.ciobanu@acadiasi.ro. Relaţii supli-
mentare la telefon 0332101115, Biroul 
Resurse Umane, Salarizare și la sediul 
Filialei.

Primăria Comunei Cornetu cu sediul 
în Șos. Alexandriei, nr. 140, comuna 
Cornetu, județul Ilfov, în baza H.G. 
286/2011, cu modificările și completarile 
ulterioare, O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și comple-
tările ulterioare și Legea 53/2003 republi-

cată, cu modificările și completările 
ulterioare, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de GUARD în cadrul Compartimentul 
Administrativ Gospodaresc și Adminis-
trarea Domeniului Public, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată. 
Condiţii de participare la concurs: studii 
generale sau studii medii;; vechime în 
muncă minimum 5 ani. Durata timpului 
de muncă: 8h/zi, 40h/săptămână. Data, 
ora și locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă: Data 28.06.2022, ora 11:00 
la sediul Primăriei comunei Cornetu. 
Interviul: 30.06.2022. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
instituţiei în termen de 10 zile lucratoare 
de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al Romaniei, Partea a III-a 
și pe site-ul Primăriei Comunei Cornetu, 
respectiv până la data de 21.06.2022. 
Documentele obligatorii pentru constitu-
irea dosarului de concurs sunt cele 
prevăzute de H.G. 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale. Bibliografia, precum si alte detalii 
referitoare la concurs vor fi afișate la 
sediul instituţiei și pe site-ul Primăriei 
Comunei Cornetu. Persoana de contact: 
Moraru Elena – Consilier, Primăria 
Cornetu, telefon  021/468.92.20.

Primăria orașului Cernavoda organizează în data de 2  iunie 2022, ora 10 00, în sala 
de ședințe a Consiliului local, licitație publică deschisă în vederea închirierii terenurilor 
din tabelul de mai jos, aparţinând domeniului privat al oraşului Cernavoda, destinate 
păşunatului sau producerii de furaje

Nr. cod 
plansa Nume trup pajiste Unitate amenajistica Suprafata 

parcela (ha)
Face parte din blocul 

fizic

2 DJ 223 PS 18, lot 2 1,4678 6

4 DJ 223 PS 18, lot 1 3,3000 12

62 DJ 223 A22/7 5,2664 10

7 APA CALDA P32 0,8135 82

8 APA CALDA N31 3,0083 -

9 APA CALDA N 159/1 7,9977 82

15 VALEA DERMENGIULUI N 159/3 6,2597 160

16 VALEA DERMENGIULUI A 154/38/1, lot 2 4,4000 160

17 VALEA DERMENGIULUI PS 159/2 - rest 13,9431 139

20 TIBRINU P 163 - rest 13,9400 136 si 123

22 TIBRINU NR 169 6,1033 150

23 TIBRINU PS 173 – rest 1,2765 150

31 HOTAR SALIGNY TF 223 1,1466 304

32 HOTAR SALIGNY PS 225 2,8915 304

33 HOTAR SALIGNY PS 226 2,4373 304

34 HOTAR SALIGNY PS 224/11 1,3285 304

35 CNE PS 241/2 4,9110 304

36 CNE P 231/9 2,1700 365

38 CNE PS 241/1 10,0850 389

45 CNE PS 253 10,0000 511

63 CNE PS 248 2,2518 479

64 CNE P 249 3,2270 511

65 CNE PS249/1 1,3232 490

66 CNE PS251 5,6810 -

67 HINOG P386/1 2,4873 471

68 HINOG P386/2 1,7208 546

69 HINOG P386/3 3,6254 546

70 HINOG Np 329/3 2,5055 -

58 INTRE VII P 1003 5,4227 655

TOTAL 
GENERAL 130,9909

Persoanele interesate pot solicita documentaţia de licitaţie, contracost, de la Serviciul 
Patrimoniu, Cadastru şi Arhivă din cadrul Primăriei, până la data de 15.06.2022, ora 
1400. Data limită pentru depunerea ofertelor la Centrul de Informare pentru Cetăţeni 
din cadrul Primăriei, este 22.06.2022, ora 1400. Plicurile cu oferte se vor deschide în 
data de 2 .06.2022, ora 1000, în sala 10 din cadrul Primăriei Cernavoda. Persoana de 
contact  Dan lorentina, telefon 0241 487 114.
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Inspecția de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și 
Instalațiilor de Ridicat, cu sediul în str. 
Sf. Elefterie nr.47-49, sector 5, București, 
organizează, la sediul său, concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante: 1. Inspector de 
specialitate grad profesional II, în 
cadrul: -ISCIR –Biroul Laborator- Bucu-
rești- 1 post; -IT ISCIR Giurgiu- Biroul 
Control– București/ Giurgiu- 1 post; -IT 
ISCIR Brașov- Biroul Control- Brașov- 1 
post; -IT ISCIR Ploiești- Biroul Control 
- Ploiești - 1 post; -IT ISCIR Cluj- Biroul 
Control- Cluj-Napoca- 1 post; -IT ISCIR 
Iași- Biroul Control- IașIi- 1 post; -IT 
ISCIR Bacău- Biroul Control– Bacău- 1 
post; -IT ISCIR Craiova- Biroul Control– 
Craiova- 1 post; -IT ISCIR Timișoara- 
Biroul Control– Timișoara -1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ licență- 
inginer în domeniile: mecanică, electro-
mecanică, transporturi, electrotehnică, 
energetică, automatizări, construcții, 
metalurgie, fizică tehnologică, chimie 
industrială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în specialitatea 
studiilor: minim 3 ani. Permis de condu-
cere: cel puțin categoria B de autovehi-
cule. Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 28.06.2022, 
ora 09:00; -proba interviu: 30.06.2022, ora 
08:30. 2. Inspector de specialitate grad 
profesional I, în cadrul: -ISCIR –Servi-
ciul Supravegherea Pieței- București- 3 
posturi; -ISCIR –Serviciul Inspecție 
Domeniul Nuclear- București- 2 posturi; 
-ISCIR –Serviciul Inspecție Domeniul 
Clasic- București- 1 post; -ISCIR –Biroul 
Reglementare- București- 1 post; -ISCIR 
–Biroul Laborator - București - 1 post; 
-ISCIR –Compartimentul Manage-
mentul Calității - București - 1 post; 
-ISCIR –Direcția Corp Control- Bucu-
rești- 2 posturi; -IT ISCIR Brașov -Biroul 
Control- Brașov- 1 post; -IT ISCIR 
Ploiești -Biroul Control- Ploiești- 2 
posturi; -IT ISCIR Cluj -Biroul Control- 
Cluj-Napoca- 2 posturi; -IT ISCIR Pitești 
-Biroul Control– Pitești- 1 post. Nivelul 
studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licență- inginer în 
domeniile: mecanică, electromecanică, 
transporturi, electrotehnică, energetică, 
automatizări, construcții, metalurgie, 
fizică tehnologică, chimie industrială, 
instalații, petrol și gaze. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studiilor: 
minim 6 ani. Permis de conducere: cel 
puțin categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 28.06.2022, 
ora 09:00; -proba interviu: 30.06.2022, 
ora 08:30. 3. Inspector de specialitate 
grad profesional IA, în cadrul ISCIR –
Direcția Corp Control- București- 1 post: 
Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ licență- 
inginer în domeniile: mecanică, electro-
mecanică, transporturi, electrotehnică, 
energetică, automatizări, construcții, 
metalurgie, fizică tehnologică, chimie 
industrială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în specialitatea 
studiilor: minim 9 ani. Permis de condu-
cere: cel puțin categoria B de autovehi-
cule. Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 28.06.2022, 
ora 09:00; -proba interviu: 30.06.2022, 
ora 08:30. 4. Expert grad profesional I, în 
cadrul Compartimentului Achiziții 
Publice- București- 2 posturi: Nivelul 
studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/licență. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studiilor: 
minim 6 ani. Concursul se va desfășura 
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
28.06.2022, ora 09:00; -proba interviu: 
30.06.2022, ora 08:30. 5. Expert  grad 
profesional II, în cadrul Compartimen-
tului Achiziții Publice -București- 1 post: 
Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ licență; 
Vechimea în muncă și în specialitatea 
studiilor: minim 3 ani. Concursul se va 
desfășura la sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.06.2022, ora 09:00; -proba 
interviu: 30.06.2022, ora 08:30. 6. Expert 
grad profesional II, în cadrul ISCIR –
Biroul IT -București- 1 post: Nivelul 
studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/licență –în domenii 
tehnice. Vechimea în muncă și în specia-
litatea studiilor: minim 3 ani. Concursul 

se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 28.06.2022, ora 11:00; 
-proba interviu: 30.06.2022, ora 13:00. 7. 
Consilier grad profesional I, în cadrul 
ISCIR -Biroul Resurse Umane- Bucu-
rești- 1 post: Nivelul studiilor: superioare 
de lungă durată cu examen de diplomă/
licență. Curs inspector resurse umane. 
Vechimea în muncă și în specialitatea 
studiilor: minim 6 ani. Concursul se va 
desfășura la sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.06.2022, ora 11:00; -proba 
interviu: 30.06.2022, ora 13:00. 8. Consi-
lier juridic grad profesional I, în cadrul 
ISCIR -Serviciul juridic, Biroul Recupe-
rări Creanțe- București- 1 post: Nivelul 
studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licență- Facultatea 
de drept. Consilier juridic definitiv; 
Vechimea în muncă și în specialitatea 
studiilor: minim 6 ani. Concursul se va 
desfășura la sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.06.2022, ora 11:00; -proba 
interviu: 30.06.2022, ora 13:00. 9. Refe-
rent treapta profesională IA, în cadrul IT 
ISCIR Ploiești- Compartimentul 
Evidență Tehnică- Ploiești- 1 post: 
Nivelul studiilor: medii, cu diplomă de 
bacalaureat; Vechimea în muncă: minim 
9 ani. Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 28.06.2022, 
ora 13:00; -proba interviu: 30.06.2022, ora 
14:30. 10. Expert grad profesional II, în 
cadrul: - IT ISCIR Ploiești- Comparti-
mentul Economic Administrativ- 
Ploiești- 1 post; - IT ISCIR Sibiu- 
C o m p a r t i m e n t u l  E c o n o m i c 
Administrativ- Sibiu- 1 post; - IT ISCIR 
Giurgiu- Compartimentul Economic 
Administrativ- București/ Giurgiu- 2 
posturi; - IT ISCIR Timișoara- Compar-
timentul Economic Administrativ- Timi-
șoara- 1 post. Nivelul studii lor: 
superioare economice de lungă durată cu 
examen de diplomă/licență- economist; 
Vechimea în muncă și în specialitatea 
studiilor: minim 3 ani; Concursul se va 
desfășura la sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.06.2022, ora 13:00; -proba 
interviu: 30.06.2022, ora 14:30. 11. Consi-
lier grad profesional I, în cadrul ISCIR 
-Biroul Administrativ- București- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă /licență; 
Permis de conducere: cel puțin categoria 
B de autovehicule; Vechimea în muncă și 
în specialitatea studiilor: minim 6 ani. 
Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 28.06.2022, 
ora 13:00; -proba interviu: 30.06.2022, ora 
14:30. 12. Auditor public grad profesional 
II, în cadrul ISCIR -Compartimentul 
Audit Public- București -2 posturi: 
Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ licență, în 
domeniile: științe juridice sau științe 
economice; Certificat de atestare pentru 
funcția de auditor intern în sectorul 
public; Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. Concursul 
se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 28.06.2022, ora 13:00; 
-proba interviu: 30.06.2022, ora 14:30. 
Candidații declarați ADMIS după finali-
zarea concursului, trebuie să obțină 
avizul de numire în funcția de auditor 
public în conformitate cu prevederile pct. 
2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 
1086/2013 pentru aprobarea Normelor 
generale privind exercitarea activităţii de 
audit public intern. 13. Expert grad 
profesional II, în cadrul ISCIR –Direcția 
Corp Control- București- 1 post. Nivelul 
studiilor: superioare economice de lungă 
durată cu examen de diplomă/licență –
economist: Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: minim 3 ani.  
Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 28.06.2022, 
ora 15:00; -proba interviu: 30.06.2022, ora 
16:00. 14. Referent treapta profesională 
IA, în cadrul ISCIR -Compartimentul 
Arhivă- București- 1 post: Nivelul studi-
ilor: medii, cu diplomă de bacalaureat; 
Curs arhivar. Vechimea în muncă: 
minim 9 ani; Concursul se va desfășura 
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
28.06.2022, ora 15:00; -proba interviu: 
30.06.2022, ora 16:00. Anunțul cuprin-
zând condițiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursu-
rilor, cererea (formular) tipizat de 
înscriere, Anexa GDPR și bibliografia, se 
regăsesc pe site-ul oficial ISCIR, www.
iscir.ro, la secțiunea –Carieră. Dosarul 

de concurs, conținând documentele nece-
sare pentru înscriere, se depune personal 
de către candidat, pentru postul pe care 
candidează, la sediul ISCIR din str. Sf. 
Elefterie nr.47-49, sector 5, București, 
zilnic, de luni până vineri, între orele 
10:00-12:00 și 13:00-14:00, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț. Informații suplimen-
tare se pot obţine la telefon 021.411.97.60 
int. 147.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL închi-

riază 12.000mp din obiectivul Hala 
Laminor, situat pe bld.Basarabiei nr.256. 
Operatorii interesați pot solicita docu-
mentația 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.

Algoritm Construcții S3 SRL închi-
riază 12.000mp din obiectivul Hala 
Laminor, situat pe Bld Basarabiei nr.256. 
Operatorii interesați pot solicita docu-
mentația de atribuire pe emailul: o¤ce@
acs3.ro. Mai multe informații pe: acs3.ro 
la secțiunea anunțuri. Ofertele se pot 
depune pana la 14.06.2022 ora 12:00.

CITAŢII
Nistor Simona Aurica și Nistor Ioan 

Sorin Adrian cheamă în judecată pe 
creditoarea Agio Wierzytelnosci Plus 
N i e s t a n d a r y z o w a n y  F u n d u s z 
Inwestycyjny Zamkniety S.A.  București 
-în dosar nr.7670/296/2019 la termenul de 
judecată din data de 16.06.2022, ora 
11.30.

Numita Sali Vandana, domiciliată în 
mun.Caracal, str.Vasile Alecsan-
dri,nr.15,jud.Olt este chemată în calitate 
de pârâtă la Judecătoria Caracal, în data 
de 14.06.222 în dosarul nr.2628/207/2022.

DIVERSE
Administrator judiciar C.I.I. 

Palaș-Alexandru Alina notifică deschi-
derea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva SC Swa Luxenergy Srl din 
Ploiești, Prahova, CUI 42049467, 
J29/3488/2019, la Tribunalul Prahova – 
dosar 4647/105/2021, termen inregistrare 
creante 24 iunie 2022, termen tabel preli-
minar 13 iulie 2022, termen tabel defi-
nitiv 8 august 2022, sedinta adunarii 
creditorilor 18 iulie 2022 ora 14:00.

Lidl Discount SRL cu sediul social în 
comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, 
Crângul lui Bot, KM 73+810, sat 
Nedelea, județul Prahova, anunţă public 
solicitarea de obținere a autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „Supermarket 
Lidl” amplasat în satul Bucov, comuna 
Bucov, Str. Tineretului, nr. 2, județul 
Prahova. Documentele pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Prahova, municipiul Ploiești, 
str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, tel: 
0244 544134, în zilele de luni–joi, între 
orele 8.00–16.30, vineri 8.00–14.00.

SC Printco SRL, titulară a PUZ: 
„Construire hală de depozitare, amena-
jare platforme și căi de ciruclație incintă, 
rezerve de incendiu și împrejmuire teren 
proprietate“, amplasat în Mun.Iași, bd.
Chimiei, nr.14, jud. Iași, nr. cadastrale 
126781, 127194, 126820, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu. Prima 
versiune a proiectului de plan propus 
poate fi consultată la sediul APM Iași, 
Calea Chișinăului, nr.43 , în zilele de 
luni-joi (orele 08.00–16.30 ) și vineri (orele 
08.00-14.00). Observațiile publicului se 
primesc la sediul APM Iași, Calea Chiși-
năului, nr.43, în termen de 15 zile calen-
daristice de la publicarea anunțului.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, cu sediul in str. Menuetului 
nr. 7,  sector 1, Bucuresti, titular al 
„Programului Operațional Dezvoltare 
Durabilă 2021-2027” anunţă publicul 
interesat asupra disponibilizarii proiec-
tului de program, finalizarea raportului 
de mediu si organizarea dezbaterii 
publice pentru proiectul de program 

propus, inclusiv a raportului de mediu. 
Proiectul de program si raportul de 
mediu pot fi consultate la sediul titula-
rului din str. Menuetului nr. 7, sector 1, 
pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor 
si Padurilor (www.mmediu.ro) la secţi-
unea „Evaluare impact” – „Evaluare de 
mediu pentru strateg i i /planur i /
programe”/ Programe Operationale 
2021-2027/ Programului Operațional 
Dezvoltare Durabilă, precum și pe site-ul 
MIPE https://mfe.gov.ro/minister/perioa-
de-de-programare/perioada-2021-2027/. 
Comentariile și propunerile scrise pot fi 
trimite la sediul titularului și la Minis-
terul Mediului, Apelor si Padurilor, bd. 
Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, în 
termen de 48 (45) de zile calendaristice 
de la data publicării prezentului anunţ. 
Dezbaterea publica va avea loc in 21 iulie 
2022, la ora 11.00, in sistem de videocon-
ferinta, prin intermediul platformei 
Webex. Toți cei care doresc să participe 
activ la dezbaterea publică (exprimare 
puncte de vedere, întrebări etc.) se pot 
înscrie, ca participanți, la adresa de 
email podd@mfe.gov.ro. Termenul limită 
pentru înscriere este 18 iulie 2022, ora 
17:00.

Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea-Gina, CIF 25259222, 
cu sediul în Iași, șos. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 
2 - 3 ,  j u d .  I a ș i ,  R F O  I - 0 9 8 3 , 
Tel:0741532937, prin reprezentant practi-
cian in insolvență av. Grigorian Andre-
ea-Gina, lichidator judiciar al societății 
Mihaela Invest SRL, cu sediul social în 
Sat Balciu, com. Miroslava, jud. Iași, 
număr de ordine în registrul comerțului 
J22/900/2006 și CUI 18561952, numit 
prin Rezoluţia nr. 19017/11.09.2018 
p r o n u n ț a t ă  î n  d o s a r u l  n r . 
76275/10.09.2018, dată de Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Iași, invită evaluatorii A.N.E.V.A.R. să 
participe la procedura de selecție de 
oferte privind evaluarea bunurilor 
imobile aflate în patrimoniul societății 
respectiv I. proprietate imobiliară situată 
în sat Dorobanți, com. Aroneanu, jud. 
Iași, formată din teren intravilan în 
suprafață de 1.046,10 mp. II. proprietate 
imobiliară situată în extravilan Mun. 
Iași, zona Bucium, jud. Iași formată din 
teren intravilan în suprafață de 2.047,61 
mp. III. proprietate imobiliară situată în 
extravilan Comuna Bârnova, zona 
Pietrarie, jud. Iași, formată din teren 
intravilan în suprafață de 1.609,85 mp. 
Ofertele de servicii se depun electronic 
de către evaluatori până la data de 
10.06.2022, la adresa de e-mail o¤ce@
grigorian.ro

Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Valea Râmnicului, cu sediul în Comuna 
Dumitrești, Sat Biceștii de Sus, județul 
Vrancea, beneficiar al ajutorului finan-
ciar nerambursabil în cadrul Măsurii 19 
în condițiile Programului Național 
pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 
România anunță lansarea sesiunii de 
depunere proiecte Nr.2/2022 în perioada 
10.06.2022 până la epuizarea fondurilor, 
cu selecție lunară, pentru măsura: 1. M4/
DI 6B”Servicii de bază și reînnoirea 
satelor”. Beneficiari eligibili: • Comunele, 
conform legislației naționale în vigoare; • 
ONG-uri, conform legislației naționale în 
vigoare; • Unități de cult,  conform legis-
lației naționale în vigoare; • Persoane 
fizice autorizate/societăți comerciale care 
dețin în administrare obiective de patri-
moniu cultural de utilitate publică. 
Fonduri disponibile: 105.391,27 Euro. Tip 
de sprijin. • Rambursarea costurilor 
eligibile suportate și plătite efectiv; • Plăți 
în avans, cu condiția constituirii unei 
garanții bancare sau echivalente cores-
punzătoare procentului de 100 % din 
valoarea avansului, în conformitate cu 
art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 
1305/2013. Suma maximă nerambursa-
bilă pentru un proiect: 100.000,00 euro. 
Pentru beneficiarii publici ponderea 
sprijinului nerambursabil este de 100% 
din cheltuielile eligibile dacă investiția nu 
este generatoare de venituri și de 90% 
dacă se generează venituri. În cazul 
investițiilor beneficiarilor privați, 
ponderea sprijinului este maxim 90% 
dacă acestea sunt generatoare de venituri 
și de 100% dacă nu sunt generatoare de 

venituri. Depunerea proiectelor din 
cadrul sesiunii Nr. 2/2022 se face la sediul 
Asociației Grupul de Acțiune Locală 
Valea Râmnicului din comuna Dumi-
trești, Sat Biceștii de Sus, județul Vrancea 
în intervalul orar 08:30 – 12:00, în fiecare 
zi lucrătoare, în perioada 10.06.2022 până 
la epuizarea fondurilor. GAL Vrancea 
Valea Râmnicului a stabilit un prag de 
supracontractare pentru închiderea sesi-
unii, valoarea proiectelor depuse cel 
puțin 110% din valoarea alocării sesiunii, 
caz în care perioada sesiunii poate fi de 
minim 5 zile lucrătoare. Solicitantul 
trebuie să îndeplinească cerințele de 
conformitate și eligibilitate menționate în 
cadrul Ghidului Solicitantului aferent 
măsurii M4 din Strategia de Dezvoltare 
Locala a GAL Valea Râmnicului. 
Ghidului solicitantului și procedura 
evaluare și selecție se regăsesc pe site-ul 
www.galvalearimnicului.ro. Termenul 
maxim de finalizare a proiectelor – 
31.12.2023, iar termenul limită de depu-
nere a ult imei cerer i de plată a 
beneficiarilor – 30.09.2023. Informațiile 
detaliate privind accesarea și derularea 
măsurilor sunt disponibile pe suport  
tipărit la sediul GAL Valea Râmnicului 
din comuna Dumitrești, Sat Biceștii de 
Sus, județul Vrancea, unde pot fi consul-
tate de către potențialii solicitanți.  
Pentru informații suplimentare puteți 
contacta experții GAL Valea Râmnicului 
la sediul din comuna Dumitresti, Sat 
Biceștii de Sus, județul Vrancea, la tel 
0786190221 sau prin e-mail la galva-
learimnicului@gmail.com.

Dosar nr.12461/3/2016. Materia 
:Proprietate intelectuala; comunicare 
hotarare civila nr. 277/2019 din 19 
februarie 2019. Pentru aceste motive in 
numele legii hotaraste: Admite in parte 
cererea formulata de reclamanta Prise-
caru Eugenia cu domiciliul ales la CA 
Gheorghe Gheorghiu-bdul.Carol.I, nr.45, 
et.1, ap.8, sector.2, in contradictoriu cu 
paratul Trosnoi Karol Robert, cu domici-
liul ales la  Cab.avocat Robert Bucur-
sector 1, Bucuresti, Calea Victoriei, 
nr.224, bl.D5, sc.1, et.1, ap.1. Constata ca 
melodia „Dorul mandrei“ interpretata 
de paratul Robert Taroveanu, imprimata 
pe CD de Casa de productie Pro Arte 
Producsions, sau interpretata de parat in 
spectacole si descarcata pe site-uri, 
constituie o contrafacere a operei muzi-
cale a reclamantei intitulata ,,Stii tu bade 
ce ziceai“. Obliga paratul la incetarea 
interpretarii reproducerii si comunicarii 
publice a melodiei „Dorul mandrei”. 
Obliga paratul la plata catre reclamanta 
a sumei de 10.000 lei cu titlu de despagu-
biri morale. Obliga paratul la publicarea 
pe cheltuiala sa a dispozitivului prezentei 
hotarari in doua cotidiane nationale in 
termen de 30 de zile de la ramanerea 
definitiva. Respinge capaul de cerere 
privind plata despagubirilor materiale, 
ca neintemeiat. Obliga paratul la plata 
catre reclamanta a sumei de 1300 lei, 
cheltuieli de judecata, reprezentand taxa 
judiciara de timbru si onorariu de avocat. 
Cu apel in termen de 30 de zile de la 
comunicare. Pronuntata prin punerea 
solutiei la dispozitia partilor prin mijlo-
cirea grefei instantei, azi 19.02.2019. 
Presedinte-M.I.Lupu, Grefier-C.Florea

SC DMA Import SRL cu sediul in str. 
Chimistului, nr. 4, bl. A, sc. 4, ap. 1, 
Onesti, jud. Bacau, inregistrata la ONRC 
-ORCTB cu CUI nr. 35899474 informeaza 
pe cei interesanti ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizatiei de mediu 
pentru activitatea Cod Caen 5610 -restau-
rante. Desfasurata in sos. Pavel Dimitrie-
vici Kiseleff, nr. 32, sector 1, Bucuresti. 
Informatii se pot solicita la sediul Agen-
tiei Pentru Protectia Mediului  Bucuresti 
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii- in spatele benzina-
riei LUKOIL), intre orele 9:00 -12:00, de 
luni pana vineri. Propuneri sau contes-
tatii se pot depune la sediul A.P.M Bucu-
resti in termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator judi-
ciar al Unibranch Steel Construct 
Consulting SRL desemnat prin Înche-
ierea de ședinţă  din data de 30.05.2022, 
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pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
11329/3/2022, notificã deschiderea proce-
durii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Unibranch Steel 
Construct Consulting SRL, cu sediul 
social in București, Sectorul 3, Strada 
Nerva Traian, Nr. 3, camera 5B, Etaj 9, 
CUI  24727279, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/19109/2008. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Unibranch 
Steel Construct Consulting SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucu-
rești - secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 11329/3/2022, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 14.07.2022; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 03.08.2022; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 29.08.2022; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 08.08.2022, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data 
de 13.06.2022, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

SC Orca Project SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Exploatare nisip și pietriș din 
terasă și refacerea mediului” propus a fi 
amplasat în comuna Petriș, extravilan 
FN, identificat prin CF nr.305323 Petriș 
și CF nr.305325 Petriș, judeţul Arad. 
Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM Arad, din 
municipiul Arad, str.Splaiul Mureș, FN, 
judeţul Arad și la sediul titularului în 
municipiul Sibiu, str.Brazilor, nr.46, 
judeţul Sibiu. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Arad din 
municipiul Arad, str.Splaiul Mureș, FN, 
judeţul Arad, în zilele de luni — vineri, 
între orele 08.00-14.00.

S.C Osteopharm S.R.L anunță publicul 
interesat asupra depunerii documentației 
pentru reînnoirea autorizației de mediu 
pentru activitățile: CAEN 3299 -Fabri-
carea altor produse manufacturiere n.c.a 
și CAEN 3250 -Fabricarea de dispozitive, 
aparate și instrumente medicale și stoma-
tologice, pentru punctul de lucru aflat în 
Str. Orban Balazs Nr.46, Municipiul 
Odorheiu Secuiesc, Jud.Harghita. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Harghita, Str.Márton Áron nr.43, Mier-
curea Ciuc, jud.Harghita.

Primăria Otopeni anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Extindere microstație de 
epurare zona străzilor Matei Basa-
rab-Adrian Iovan”, propus a fi amplasat 
în Otopeni, pe strada Matei Basa-
rab-Adrian Iovan. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului A.P.M.Ilfov, str.Aleea 
Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul 
Primăriei Otopeni, în zilele de luni-vineri 
între orele 09.00-16.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului A.P.M.Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administraţie 

din cadrul societăţii TIN Management 
Grup S.A, în conformitate cu prevederile  
art.117 din Legea 31/1990 –republicată, 
precum și în baza art. 32 din Actul Consti-
tutiv al societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinara a Acţionarilor în data 
de 07.07.2022, ora 16.00, la sediul societăţii 
din Mun. București, Calea Șerban Vodă 
nr.213-217, etaj 1, sector 4, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Anularea Hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor nr. 2/26.05.2022. 2.  Majorarea indem-
nizaţiei Vicepreședintelui II al societăţii la 
suma de 3.500 lei net. În situaţia în care, la 
data și la ora  mai sus precizate, nu va fi 
întrunit cvorumul statutar și legal, ședinţa 
se reconvoacă în data de 08.07.2022 orele 
11.00, în același loc și cu aceeași ordine de 
zi.

Convocarea Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor Service Ciclop SA. 
Consiliul de administrație al Service 
Ciclop SA, în conformitate cu prevederile 
art.13 din Actul constitutiv al societății, 
convoacă Adunarea generală ordinară a 
acționarilor Service Ciclop SA, în data de 
04 iulie 2022, ora 15.00, la sediul socie-
tății situat în București, Șos.Giurgiului 
nr.260, sector 4, cu următoarea Ordinea 
de zi: 1.Informare privind Raportul 
anual al Comitetului de nominalizare și 
remunerare din cadrul Consiliului de 
administrație. 2.Aprobarea Raportului 
administratorilor Service Ciclop SA 
pentru exercițiul financiar încheiat la 
31.12.2021 și descărcarea de gestiune a 
administratorilor. 3.Informare privind 
Raportul auditorilor pentru anul 2021. 
4.Aprobarea situaţiilor financiare anuale 
ale Service Ciclop SA întocmite la data 
de 31.12.2021. 

LICITAŢII
CONPET S.A. achiziţionează bunuri/ 

servicii/ lucrări confom Normelor Proce-
durale Interne de Achiziţii, Revizia 4. În 
perioada 25 - 31.05.2022 s-au postat pe 
site-ul Conpet, următoarele achiziţii: - 
Execuţie lucrări de construcţie a unui 
rezervor pentru apă P.S.I. la Staţia 
Constanţa Sud, judeţul Constanţa. - 
Execuţie lucrări de construcţie a unui 
rezervor pentru apă P.S.I. la Rampa de 
încărcare ţiţei Biled, judeţul Timiș. - 
Achiziţie gaze naturale. - Efectuarea 
reparaţiei planificată tip RG și transfor-
marea în LDE 700 CP cu transmisie 
electrică CA-CA a locomotivei LDH 700 
CP cu nr. circulaţie 92530850168-1. - 
Furnizarea de mobilier, aparatură elec-
trocasnică și accesorii, în vederea dotării 
apartamentelor nr. 1, 2 și 3 proprietate 
Conpet S.A. din municipiul Constanţa. - 
Servicii de proiectare în vederea reali-
zării obiectivului: reabilitare sală pompe 
staţie de pompare Constanţa Sud.

Anunț privind închirierea prin licitaţie 
publică a două loturi teren, Lot 1 -CF 
61442 și Lot 2-  CF 61443 în suprafaţă de 
19.726,00 mp fiecare, în vederea efectuării 
de activităţi balastieră: UAT Comuna 
Moţca, adresa: localitatea Moţca, str. 
Moldovei, nr. 70, judeţul Iași, tel: 
0232/715777, fax: 0232/715050, email: 
comuna_motca@yahoo.com scoate la lici-
taţie publică 2 loturi teren Lot 1- CF 61442 
UAT Comuna Moţca în suprafaţă de 
19.726,00 mp, și Lot 2- CF 61443 UAT 
Comuna Moţca în suprafaţă de 19.726,00 
mp, sunt situate în extravilanul comunei 
Moțca, între satele Moțca și Boureni. 
Accesul la imobilele menţionate din E 85 
(DN 2) se face pe drumul comunal 
„Drumul luncii“. Închirierea se face 
conform art.333- 336 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ și Hotărârea 
Consiliului local Moţca nr.28 din 
31.05.2022. Documentaţia de atribuire 
poate fi achiziţionată, contra cost, de la 
sediul Primăriei comunei Moţca. Contra-
valoarea documentaţiei este de 50 lei. 
Ofertele se redacteazã în limba română și 
vor fi prezentate conform documentaţiei 
de atribuire. Data limitã pentru depu-
nerea ofertelor este  27.06.2022 ora 9:00. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primãria comunei Moţca, str. Moldovei, 
nr.70, judeţul Iași. Data limită pentru 
solicitarea clarificãrilor este 20.06.2022. 
Data limită pentru transmiterea rãspun-
sului la clarificãri este 22.06.2022. Licitaţia 
va avea loc în data de 27.06.2022 ora 11:00 
la sediul Primăriei comunei Moţca, 
judeţul Iași. Litigiile de orce fel ce decurg 
din executarea contractului de concesio-
nare sunt de competenţa secţiei de conten-
cios administrativ a Tribunalului Iași.

Anunț licitație constituire drept de 
superficie cu titlu oneros asupra unui 
teren în suprafaţă de 4371mp  ce aparține 
domeniului privat al comunei Dudești, 
județul Brăila, situat în  intravilanul  
satului Dudești cv.31, parcela 1177, având 
nr.cadastral 73099, în vederea edificării  
unor construcții, în vederea edificării  
unor construcții: 1. 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 Dudești cu sediul în Dudești, 

cod postal 817040, str. Primăriei nr.6,  
județul Brăila,  cod fiscal 4342766, telefon 
0239663415/fax 0239663494;  e-mail: 
dudestibrai la@yahoo.com, e-mail 
persoana de contact: - 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul dreptului de super-
ficie, în special descrierea și identificarea 
bunului asupra căruia urmează să fie 
acordat dreptul de superficie: Licitație 
publică constituire drept de superficie cu 
titlu oneros asupra unui lot de teren 
proprietate privată a comunei Dudești, 
județul Brăila: suprafata de 4371mp ce 
aparține domeniului privat al comunei 
Dudești, județul Brăila, situat în  intravi-
lanul  satului Dudești cv.31, parcela 1177, 
având nr.cadastral 73099, în vederea 
edificării  unor construcții. Constituirea 
dreptului de superficie se face conform 
art.108, art.354-355 OUG. 57/2019, și 
conform H.C.L. nr.29/31.05.2022. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini: 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al Caietului de sarcini: La 
cerere, de la sediul instituției, secretariat. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul proprieta-
rului, de la care se poate obţine un exem-
plar  al Caietului de sarcini: Secretariatul 
Primăriei  Comunei Dudești,  str. Primă-
riei nr.6, județul Brăila. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar: Dacă se ridică de la 
sediul instituției: 50  lei /exemplar, ce se 
achită la caserie. 4. Informaţii privind 
înscrierea la licitaţie: 4.1.Dată limită 
privind înscrierea la licitație: 27.06.2022, 
ora 09:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse documentele de participare la 
licitație: Primăria  Comunei Dudești, str. 
Primăriei nr.6, comuna Dudești, județul 
Brăila, secretariat. 5. Data și locul la care 
se va desfășură l icitatia publică: 
27.06.2022, ora 11:00, Primăria Comunei 
Dudești, str. Principală nr.6, județul 
Brăila. 6. Instanța competentă în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal a 
Tribunalului Brăila, Calea Călărașilor 
n r.47,  t e l e fon  0239/6139 75;  fa x 
0239/612608; e-mail: tr-braila@just.ro.

1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Vărădia, comuna Vărădia, Strada Princi-
pală nr.379, județul Caraș Severin, telefon 
0769.065.254, fax 0255/576.709, e-mail: 
primaria_varadia@yahoo.com, cod fiscal 
3227300. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren intravilan -„Sărături” în 
suprafață de 108mp, nr.cadastral 35263, 
teren intravilan din domeniul privat al 
Comunei Vărădia, județul Caraș Severin, 
conform H.C.L.28/18.04.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Vărădia. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Comunei 
Vărădia, comuna Vărădia, Strada Princi-
pală nr.379, județul Caraș Severin. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire 
de 50Lei în contul concedentului: 
RO89TREZ18721180250 XXXXX -deschis 
la Trezoreria Oravița, cod fiscal al conce-
dentului: 3227300. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 16.06.2022, ora 
14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
24.06.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă 
la Registratura Primăriei Comunei 
Vărădia, comuna Vărădia, Strada Princi-
pală nr.379, județul Caraș Severin. 
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: 24.06.2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Vărădia, 
comuna Vărădia, Strada Principală nr. 
379, județul Caraș-Severin. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Judecătoriei 
Oravița, Piața Revoluției nr.2, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/571.954, fax 
0255/571.964, e-mail: ecns273@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 02.06.2022.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Cudalbi, comuna Cudalbi, 
strada Ștefan cel Mare nr.196, județul 
Galați, telefon/fax 0236/862.055, e-mail: 
cudalbi@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3655919. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: spațiu în supra-
față de 84,24 mp, situat în comuna 
Cudalbi, str.George Emil Palade nr.8, Cv 
91 P9, parter, ce aparține domeniului 
public al Comunei Cudalbi, cu destinația 
Centru recoltare analize medicale, 
conform H.C.L. nr. 22/28.04.2022 și teme-
iului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la Compartimentul Taxe și 
Impozite Locale, Primăria Comunei 
Cudalbi. 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: Compartiment Taxe și Impozite 
Locale, Primăria Comunei Cudalbi, str.
Ștefan cel Mare nr.196, județul Galați. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
c a z u l ,  p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 100Lei/exemplar, se achită numerar 
la casieria Primăriei Comunei Cudalbi. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 16.06.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 24.06.2022, ora 12.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Cudalbi, Comparti-
ment Taxe și Impozite locale, str.Ștefan cel 
Mare nr.196, județul Galați. 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 
13.00, Sala de ședințe a Primăriei 
Comunei Cudalbi, str.Ștefan cel Mare 
nr.196, județul Galați. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Galați, municipiul Galați, str.Brăilei 
n r.153,  ju de ț u l  G a l a ț i ,  t e l e fo n 
0236/460.027, fax 0236/412.130, e-mail: 
trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 02.06.2022.

PIERDERI
Pierdut Contract de vanzare cumpa-

rare Nr.3042/1991 pe numele Olenici 
Ioana, apartament in Bucuresti, Bd. 
Timisoara nr.35, bloc OD6, scara 6, et.4, 
ap.199. Il declar nul.

Subscrisa, SC Onistua COM SRL, cu 
sediul în loc.Săcălășeni, Str.Lacului nr.7, 
jud.Maramureș, declarăm pierdute auto-
rizațiile cu seriile A nr.9969/02.07.2020, B 
nr.0886/04.08.2021, B nr.0830/07.07.2021 
emise de Centrul Național pentru Secu-
ritate la Incendiu și Protecție civilă.

Carnet Student Dinu Adrian pierdut. 
Dacă îl găsește cineva, vă rog să mă 
căutați la: 0731.766.047.

Declar pierdut carnet student emis de 
Universitatea București, Facultatea de 
Drept pe numele Vișan A. Ioana-
Gabriela. Îl declar nul.

Pierdut Contract de vanzare cumpa-
rare Nr.3042/1991 pe numele Olenici 
Ioana, apartament in Bucuresti, Bd.
Timisoara nr.35, bl.OD6, sc.6, et.4, ap199. 
Il declar nul.

Pierdut număr de înregistrare 
primărie motociclu L1e Marca First Bike, 
tipul YB50QT-19, număr de identificare: 
LYDNCBK08B1100675 și plăcuța cu 
numărul: A 2063.

Dispariţii
Subsemnata Ciauș Olga domiciată în 

Orașul Babadag, strada Ciucurovei nr.4, 
jud. Tulcea, Buletin TC nr. 274816, declar 
dispariţia fratelui meu Ivanovici Traian 
din data de 15 Noiembrie 2020. Ultima 
adresă Sfântul Gheorghe Judeţul Tulcea.

ipar  Dea rint ucurești 
și aramond Cluj


