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OFERTE SERVICIU
l Societatea Cristoi S.R.L., cu sediul social în sat
Ghiroda, comuna Ghiroda, srada Cîmpiei, nr.13, jud.
Timiș, înregistrată cu J35/3145/2006, C.U.I: 19079065,
angajează: tâmplar montator cod COR-752210 -6 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: bellmob.office@gmail.com
l SC Leon&Ral Trans SRL, CUI: 23174111, angajează
conducător auto transport rutier de persoane cod COR
833101, vorbitor de limba turcă, cu experiență. Transmitere CV la: office@kdk-consulting.ro
l SC Vermorel SRL, cu sediul în Ploiești, angajează
sudori cu experiență și muncitori necalificați. CV-urile
se pot depune la adresa de mail: luminita.istrate@
vermorel.eu
l SC Frigospeed Eurotop SRL, având CUI 29322101,
cu sediul în: Sat Geamăna, Comuna Bradu, Strada
Principală, Nr.82, Judeţul Argeș, angajează: Mecanic
Auto cu cod COR 723103- 2 posturi, Femeie de serviciu
cu cod COR 911201- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
transportuliu. Selecția are loc în data de 06.12.2021, ora
10.00, la sediul societății.
l Defigo Grup Invest SRL angajează zidar-rosar tencuitor având cunoștințe minime/medii de limba engleză.
Transmitere CV si detalii la nr. de tel.0738.321.473 sau
pe email: wr.team@workand-roll.com
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Gorj modifică perioada de depunere a dosarelor la concursul organizat în data de 22.12.2021 – proba
scrisă și 28.12.2021 – proba de interviu (anunț nr.
24702/24.11.2021), pentru ocuparea a 3(trei) posturi
vacante corespunzătoare unor funcții contractuale la
Compartimentul de intervenție în regim de urgență în
domeniul asistenței sociale, „Telefonul copilului“ și
pentru semnalarea cazurilor de urgență, după cum
urmează: Înscrierile la concurs se fac în perioada
24.11.2021-10.12.2021, inclusiv, ora 14,00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţiei Copilului
Gorj, din Tg-Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul
resurse umane, salarizare și pentru funcţia publică.
l Direcţia de Administrare a Domeniului Public
Slobozia, cu sediul în Slobozia, str.Filaturii, nr.8, organizează concurs pentru ocuparea a: -1 post vacant de
personal contractual (funcţie de execuţie) -Șofer I, COR:
834201- Mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist),
în cadrul secţiei „Mecanizare, dotări edilitare, utilaje și
mijloace de transport”, pe perioadă nedeterminată,
durata normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi,
respectiv 40 de ore/săptămână; -1 post vacant de
personal contractual (funcţie de execuţie) -Muncitor
necalificat I, COR: 931203 (Muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, șosele, poduri, baraje), în cadrul
secţiei „Reparaţii, întreţinere străzi și deszăpezire”, pe
perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de
muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore /săptămână;
-1 post vacant de personal contractual (funcţie de
execuţie) -Muncitor necalificat I, COR: 931202 (Îngrijitor spaţii verzi), în cadrul secţiei „Spaţii verzi”, pe
perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de
muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.
Condiţii specifice pentru Șofer I, COR: 834201: -Calificare: mașinist utilaje terasiere și de construcţii, șofer,
permis categoria: B, C, TR; -Studii: profesionale, medii
în domeniu; -Vechimea în domeniu: minimum 5 ani.
Condiţii specifice pentru Muncitor necalificat I, COR:
931203: -Studii: G, M; -Vechime în muncă: minim 1 an.
Condiţii specifice pentru Muncitor necalificat I, COR:
931202: -Studii: G, M; -Vechime în muncă: minim 1 an.
Calendar concurs: Ultima zi de depunere a dosarelor de

înscriere la concurs este 21.12.2021, la registratura
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public, mun.
Slobozia, str.Filaturii, nr.8, ora 16.30. Proba scrisă va
avea loc în data de 29.12.2021, la sediul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public Slobozia, ora 09.00.
Interviul va avea loc în data de 04.01.2022, ora 09.00.
Detalii cu privire la bibliografia și modul de desfășurare
a concursului pot fi obţinute de pe site-ul Primăriei Mun.
Slobozia, precum și de la sediul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau la telefon:
0243.235.496, int.14, compartiment Resurse Umane,
persoană de contact: Ene Raluca-Marinela.
l Direcţia de Administrare a Domeniului Public
Slobozia, cu sediul în Slobozia, str.Filaturii, nr.8, organizează concurs pentru ocuparea a: -1 post vacant de
personal contractual (funcţie de conducere) -Șef birou,
grad II, COR: 111220, în cadrul biroului „Contabilitate”,
pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului
de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână. Condiţii specifice: -Calificare: economist licenţiat;
-Studii: studii superioare, diplomă licenţă; -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 5 ani. Calendar concurs:
Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este 21.12.2021, la registratura Direcţiei de Administrare
a Domeniului Public, mun.Slobozia, str.Filaturii, nr.8,
ora 16.30. Proba scrisă va avea loc în data de 29.12.2021,
la sediul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public
Slobozia, ora 10.00. Proba practică va avea loc în data de
04.01.2022, la sediul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Slobozia, ora 10.00. Interviul va avea loc în
data de 10.01.2022, ora 10.00. Detalii cu privire la bibliografia și modul de desfășurare a concursului pot fi
obținute de pe site-ul Primăriei Mun.Slobozia, precum și
de la sediul Direcției de Administrare a Domeniului
Public Slobozia sau la telefon: 0243.235.496, int.14,
compartiment Resurse Umane, persoană de contact: Ene
Raluca-Marinela.
l Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Sud-Vest Oltenia (Craiova), cu sediul în Craiova,
județul Dolj, organizează concurs în data de 29.12.2021,
ora 10.00 (proba practică), 30.12.2021, ora 10.00 (proba
scrisă) și 30.12.2021, ora 14.00 (proba interviu) pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor
contractuale vacante din cadrul CRPCR S-V Oltenia, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor 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 si prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art. 554, după cum urmează: Consilier I A- la
CJPC Mehedinți, Consilier I A- la CJPC Gorj, Consilier
I A- la CJPC Vâlcea. Condiţiile specifice obligatorii/
prevăzute în fișa postului sunt următoarele: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale:
minimum 6 ani și 6 luni. Documentele care alcătuiesc
dosarul de concurs, precum și bibliografia aferentă sunt
afișate la sediul Comisariatul Regional pentru Protecția
Consumatorilor Sud-Vest Oltenia (Craiova) Craiova,
B-dul.Gh.Chițu, nr.58, județul Dolj. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conțină documentele
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011 și se depun în
perioada 06.12.2021-17.12.2021, ora 13.00, la sediul din
Craiova, B-dul. Gh. Chițu nr. 58, județul Dolj, Compartimentul Resurse Umane. Relații suplimentare la sediul
CRPCR S-V Oltenia sau la tel. 0744.682.260.
l Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central: “Dr.
Carol Davila”-București organizează:concurs pentru

ocuparea următoarelor posture 3 posturi vacante de asistent medical-(studii superioare)-specialitatea medicină
generală, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:nivel studii–superioare; diplomă licenţă în specialitatea
asistenţă medicală generală, însoţită de suplimentul
descriptiv; diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat reatestare profesională, dupa caz; certificat de membru OAMGMAMR-asistent medical generalist licenţiat-avizat și
valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de
avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de
asistent medical generalist-avizat și valabil la data concursului sau de adeverinţa pentru participare la concurs,
eliberată de OAMGMAMR; nivel acces la informaţii
clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în
cazul în care acesta este declarat: „admis”; vechime
minim 6 luni ca asistent medical generalist- (să nu deţină
gradul principal ca asistent medical generalist). Concursul
se va desfășura astfel: proba scrisă-10.01.2022 ora 09.00;
interviu: 17.01.2022 și 18.01.2022, ora 09.00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central-“Dr.
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este 06.12.2021–17.12.2021. Relaţii
suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica:
“Cariere” și la S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” cu sediul în
București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1–tel.
021.319.30.51–60, interior 108 sau 1232; 6. posturi
vacante de asistent medical-(studii postliceale) specialitatea medicină generală-grad professional: „asistent
medical–specialitatea medicină generală”, conform H.G.
nr. 286/2011. Condiţii specifice nivel studii-postliceale;diplomă școală sanitară postliceală sau diplomă studii
postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în
specialitatea medicină generală; diplomă bacalaureat,
însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă,
după caz; certificat reatestare profesionala, dupa caz;
certificat membru OAMGMAMR -asistent medical-specialitatea medicină generală, avizat și valabil la data
concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual
pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical-specialitatea medicină generală(pentru persoanele
care exercită profesia de asistent medical-specialitatea
medicină generală), avizat și valabil la data concursului,
sau de adeverinţa pentru participare la concurs valabilă,
eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu
exercită profesia de asistent medical-specialitatea medicină generală); nivel acces la informaţii clasificate, precum
și acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care
acesta este declarat: „admis”; vechime minim 6 luni ca
asistent medical-specialitatea medicină general-(să nu
deţină gradul principal ca asistent medical-specialitatea
medicină generală). Concursul se va desfășura astfel
proba scrisă-10.01.2022, ora 09.00, interviu-17.01.2022 și
18.01.2022, ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este:06.12.2021-17.12.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul:
www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr.
Carol Davila” cu sediul în București, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1–tel. 021.319.30.51–60, interior. 108 sau
1232; 1 post vacant de:consilier juridic-gr. IA (studii
superioare) conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:
nivel studii-superioare; diplomă licență în specialitate;act
doveditor absolvire a studiilor-diplomă licenţă însoţită de
suplimentul descriptive-(foaia matricolă); diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia
matricolă, după caz;nivel acces la informaţii clasificate
sau acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;vechime:minim 6.ani
si 6.luni vechime in specialitate. Concursul se va desfășura astfel proba scrisă- 10.01.2022, ora 12.30;
interviu-17.01.2022, ora 09.00, la sediul Spitalului Univer-
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sitar de Urgenţă Militar Central-“Dr.Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este: 06.12.2021-17.12.2021. Relaţii suplimentare pe siteul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” și la
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în București, Str.
Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51–60,
interior. 142 sau 1223; 1 post vacant de inginer debutant-(studii superioare) conform H.G.nr.286/2011.
Condiţii specifice nivel studii–superioare; diplomă licență
în științe inginerești; act doveditor absolvire a studiilor-diplomă licenţă însoţită de suplimentul descriptive-(foaia
matricolă); diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; curs securitate și
sănătate în muncă;nivel acces la informaţii clasificate sau
acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate;vechime:-. Concursul se va
desfășura astfel:proba scrisă-10.01.2022, ora 09.00;
interviu-17.01.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este 06.12.2021-17.12.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul:
www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr.
Carol Davila” cu sediul în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1–tel.021.319.30.51-60, interior 803 sau
1042; 1 post vacant de inspector specialitate debutant-(studii superioare) conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii
specifice nivel studii-superioare în domeniul știinţe juridice sau administrative; diplomă licență în specialitate;
act doveditor absolvire a studiilor-diplomă licenţă însoţită
de suplimentul descriptive-(foaia matricolă); diplomă
bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia
matricolă, după caz; cunoștinţe operare PC; nivel acces la
informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime:-. Concursul se va desfășura astfel:proba
scrisă-10.01.2022, ora 09.00; interviu-17.01.2022, ora
09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:06.12.2021-17.12.2021.
Relaţii suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” și la:S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în
București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel.
021.319.30.51–60, interior. 142 sau 1221; 1 post vacant de
muncitor calificat I- (lăcătuș mecanic)- treapta profesională muncitor calificat I–calificarea lăcătuș mecanic,
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: nivel studiiminim generale; certificat calificare în meseria lăcătuș
mecanic; act doveditor absolvire a studiilor și a calificării;
nivel acces la informaţii clasificate sau acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului
de securitate; vechime minim 9ani vechime în meseria de
lăcătuș mecanic. Concursul se va desfășura astfel: proba
practică-10.01.2022, ora 09.00; interviu-17.01.2022 ora
09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 06.12.2021–17.12.2021.
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica:
“Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în
București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect 1-tel.
021.319.30.51-60, interior 281; 1 post vacant de autopsier-(studii medii)-grad professional: „autopsier”, conform
H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice nivel studii-medii;
diplomă bacalaureat sau diplomă absolvire a liceului,
însoțită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă,
după caz; nivel acces la informaţii clasificate sau acordul
scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate; vechime minim 6 luni vechime
în sectorul sanitar la prosectură-(sa nu dețină gradul
principal ca autopsier). Concursul se va desfășura astfel
proba scrisă-11.01.2022,ora 09.00, interviu- 18.01.2022,ora
09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este 06.12.2021-

17.12.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro
la rubrica:“Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila”
cu sediul în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.
1–tel. 021.319.30.51–60, interior 159 sau 1212; 14 posturi
vacante de: infirmieră debutant-(studii generale),
conform. H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: nivel
studii-minim generale; act doveditor al studiilor absolvite;
nivel acces la informaţii clasificate sau acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului
de securitate; vechime:-. Concursul se va desfășura astfel:
proba scrisă-11.01.2022 ora: 09.00, interviu-18.01.2022 și
19.01.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este
06.12.2021-17.12.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul:
www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr.
Carol Davila” cu sediul în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51–60, interior.108 sau
1233; 1 post vacant de șef birou gr. I-(studii superioare)
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: nivel
studii-superioare-diplomă licență în specialitatea biroului;
diplomă licenţă în specialitate însoţită de suplimentul
descriptiv-(foaia matricolă); diplomă bacalaureat, însoţită
de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;nivel acces la informaţii clasificate sau acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime minim.2 ani vechime în
specialitate. Concursul se va desfășura astfel: proba
scrisă-11.01.2022 ora 09.00; interviu-18.01.2022, ora:09.00,
la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este 06.12.202117.12.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro
la rubrica: “Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila”
cu sediul în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88,
sect.1-tel. 021.319.30.51-60, interior 1312; 2 posturi
vacante de muncitor calificat I- (electrician)- treapta
profesională muncitor calificat I–calificarea electrician,
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:nivel studii
-minim generale; certificat calificare în meseria de electrician; act doveditor absolvire a studiilor și a calificării;
nivel acces la informaţii clasificate sau acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului
de securitate; vechime: minim 9 ani vechime în meseria de
electrician. Concursul se va desfășura astfel: proba practică-11.01.2022 ora 09.00, interviu 18.01.2022 ora 09.00, la
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este 06.12.202117.12.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro
la rubrica: “Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila”
cu sediul în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88,
sect.1-tel. 021.319.30.51-60, interior 801 sau 1611; 2
posturi vacante de kinetoterapeut-(studii superioare)
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: nivel
studii-superioare; diplomă licenţă în specialitate însoţită
de suplimentul descriptive-(foaia matricolădiplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia
matricolă, după caz; autorizaţie liberă practică eliberată
de Colegiul Fizioterapeuților din România; aviz anual al
autorizației de liberă practică, valabil-eliberat de Colegiul
Fizioterapeuților din România; nivel acces la informaţii
clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime
minim 6 luni vechime în specialitate -(să nu deţină gradul
profesional de kinetoterapeut principal). Concursul se va
desfășura astfel:proba scrisă-12.01.2022 ora 09.00;
interviu-19.01.2022, ora: 09.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este 06.12.2021–17.12.2021. Relaţii suplimentare
pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” și la
S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” cu sediul în București, Str.

Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-60,
interior. 560 sau 1214; 1 post vacant de referent specialitate debutant-(studii superioare) conform
H.G.nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel studii-superioare-economice; diplomă licenţă în specialitate însoţită de
suplimentul descriptive-(foaia matricolă); diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia
matricolă, după caz; nivel acces la informaţii clasificate
sau acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime:-.
Concursul se va desfășura astfel: proba scrisă-12.01.2022
ora 09.00; interviu-19.01.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este 06.12.2021-17.12.2021. Relaţii suplimentare
pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” și la
S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în București, Str.
Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-60,
interior 281; 2 posturi vacante de ambulantier- (studii
medii), conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice nivel
studii-medii;diploma bacalaureat sau diplomă absolvire a
liceului; permis conducere pentru sofer profesionist
valabil pentru autovehicule din categoriile B si C; diploma
absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului
ministrului sanatatii privind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucuresti, actual Serviciul de ambulanta Bucuresti-Ilfov,
precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate
prin ordin al ministrului sanatatii;nivel acces la informaţii
clasificate, precum și acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în
cazul în care acesta este declarant- „admis”; condiţii
vechime 3 ani-vechime ca sofer autosanitara I SAU
diploma bacalaureat sau diplomă absolvire a liceului;
certificat calificare-ca motorist, marinar sau conducator
de salupa medicală; diploma absolvire a cursului de
ambulantier conform ordinului ministrului sanatatii
privind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Statiei
de Salvare a Municipiului Bucuresti, actual Serviciul de
ambulanta Bucuresti-Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministrului
sanatatii; nivel acces la informaţii clasificate, precum și
acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este
declarant-„admis”; condiţii de vechime 3 ani vechime ca
motorist, marinar sau conducator de șalupă medicală.
Concursul se va desfășura astfel: proba scrisă-12.01.2022,
ora 09.00; interviu-19.01.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este 06.12.2021-17.12.2021. Relaţii suplimentare
pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” și la
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în București, Str.
Mircea Vulcănescu nr. 88, sect 1-tel. 021.319.30.51–60,
interior 1712; 1 post vacant de șofer autosanitară II-(studii medii) conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:
nivel studii-medii; diplomă bacalaureat sau diplomă
absolvire a liceului; permis conducere pentu șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
nivel acces la informaţii clasificate sau acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului
de securitate; vechime minim 3 ani vechime ca șofer-(conducător auto)-profesionist. Concursul se va desfășura
astfel proba scrisă-12.01.2022 ora 09.00;
interviu-19.01.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
06.12.2021–17.12.2021. Relaţii suplimentare pe siteul:www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” și la
S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în București, Str.
Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-60,
interior 1712.
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CITAŢII
l Se citează pârâţii Dobjanschi Florin și Dobjanschi
Georgică, cu domiciliul necunoscut, în proces cu reclamanta Caucă Cornelia în Dosarul nr. 2055/217/2019 la
Judecătoria Darabani, sala Theodor Balș, în data de
17.11.2020, ora 9.00, dosar având ca obiect hotărâre
care să ţină loc de act autentic.
l Se citează pârâta Ciocea Ana pentru termenul de
judecată din data de 19.01.2022 -Judecătoria Corabia,
dosar civil nr.1733/213/2021, obiect divorţ, în proces cu
Ciocea Ion.
l Societatea Nes Shipping and Trading Corporation
Ltd, cu sediul în Marbolla, str.Aquilino de la Guardia,
nr. 19, Panama, este citată în fața Tribunalului București, Secția a-VI-a Civilă, completul C8 Fond, sala E
27, pentru data de 26.05.2022, 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.
l Va anuntam ca in dosarul nr. 17448/55/2021 al Judecatoriei Arad s-a deschis procedura de declarare a mortii
numitului Agrișan Nicolae, cu ultimul domiciliu cunocut
in Arad, Str. Ceaikovski, nr. 26. Jud. Arad, cu invitatia ca
orice persoana care poate oferi data pe care le cunoaste in
legatura cu cel disparut sa le comunice Judecatoriei Arad,
in termen de 2 luni, de la data publicarii prezentului.

DIVERSE
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitoarei Secederom SRL conform Incheierii din data de
18.11.2021 in Dosarul 2966/93/2021, Tribunalul Ilfov.
Creditorii isi pot formula declaratii de creanta pana la
data de 03.01.2022.
l Comuna Coțofănești, titular al proiectului „- Asfaltare drumuri locale, comuna Coțofănești, judeșul
Bacău,“ propus a fi amplasat în satele Coțofănești,
Bîlca, Borșani. Comuna Coțofănești, județul Bacău,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului
Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz,
nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri
între orele 8-14 și la următoarea adresă de internet
www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.
l Societatea Libra Internet Bank S.A.(„Libra” sau
„Societatea”) anunță că Bursa de Valori București
S.A.(„BVB”), în calitate de operator al pieței reglementate, a aprobat cererea Societății de admitere la tranzacționare a obligațiunilor emise de Societate pe piața
reglementată la vedere administrată de BVB, categoria
„obligațiuni corporative”, sub codul ISIN
ROS562L84EW2 și simbolul de piață „LIBRA28E”.
Prima zi de tranzacționare a obligațiunilor emise de
Societate va fi 03 decembrie 2021.
l Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere
a acordului de mediu SC Dedeman SRL. SC Dedeman
SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Amplasare container (benzinărie transportabilă automată) și semnalistică specifică”, în incinta amenajată a
spațiului comercial Dedeman, în zona parcărilor pentru
clienți, propus a fi amplasat în București, sector 6, B-dul
Ghencea, nr.91C. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM București, din București,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, și la sediul titularului
SC Dedeman SRL, din Bacău, Alexei Tolstoi, nr.8, în
zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00.
l Societatea Accelzo Services SRL, titular al activităţii
de Transport rutier de deșeuri periculoase și nepericuloase (CAEN 4941- Transport rutier de mărfuri) la nivel
național, cu punct de lucru la adresa din Șos. Giurgiului, nr.33A, Com.Jilava, Jud.Ilfov (incinta Arteca

Jilava SA), anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru
activitate. Informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul
ANPM din str.Splaiul Independenței, nr. 294, Corp B,
Sector 6, București, tel.021.207.11.01; 021.207.11.02,
Fax: 021.207.11.03, în zilele de luni-joi, între orele 08.0016.30, vineri 08.00-14.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic, la sediul ANPM.
l BEJ Gulie Rodica, cu sediul în Caracal, str.Iancu
Jianu, nr.29, Jud.Olt, formează pe Nicolae Anca și
Nicolae Vasile Alexandru să se prezinte la data de
07.12.2021, ora 11.00, la sediul biroului pentru a ridica
suma de 7940,00Lei de la Nicolae Marin în conformitate
cu oferta reală de plată nr.342/11/2021.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria Ineu. 1813/246/2021.Petenții
Bercea Ioan și Bercea Florica solicită înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra cotei
de 1/2 parte din imobilul identificat în c.f. 303026
Craiva nr. cad. 303026 în supr. totală de 4.042 mp. și nr.
cad. 303026 C1 imobil asupra căruia figurează ca
proprietar întabulat sub B.1 Guler Alexandru decedat în
data de 30 august 1977. Petenții susţin că folosesc acest
imobil de peste 25 de ani de la moartea proprietarului
în mod continuu, pașnic, public și sub nume de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună de îndată
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar în
termen de 30 de zile de la ultima publicaţie se va
proceda la rezolvarea cererii.
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr. 2138/246/2021.
Petenta Marian Elena Adina împreună cu Tolomie
Elena Mirela și Iercoșan Andreea Marcela solicită
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune prin joncțiunea posesiilor, fiecare în cotă de 1/3
parte, asupra imobilului din c.f. c.f.314875 Șicula nr.
top. 876/a/4/2/261.876/a/4/2/262 intravilan supr. 2878
mp. asupra căruia figurează ca proprietari sub B.1
Cârja Todor Toduca una și aceeași persoană cu Cârja
Todor decedat în 3 ianuarie 1943 și sub B.2 Cârja
Zamfira care a decedat în data de 18 mai 1941. Petenta
susţine că folosește acest imobil de peste 40 de ani de la
moartea proprietarilorcontinuu, pașnic, public și sub
nume de proprietar. Cei interesaţi sunt somaţi să
depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu, în caz
contrar în termen de 30 de zile de la ultima publicaţie se
va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare AGEA LA SC Constructii si Transport
Gherase SA Presedintele Consiliului de Administratie al
SC Constructii si Transport Gherase SA, cu sediul in
Bucuresti, Soseaua Gherase nr.66-70, sect.2, inregistrata
la ORC sub nr. J40/25414/1993, CUI RO4943839,
convoaca AGEA societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul independent al actionarilor tinut de SC
„Depozitarul Central“ S.A. la data de referinta
15.12.2021, la sediul societatii in data de 20.12.2021,
ora-13. Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea: 1.
Aprobarea vanzarii imobilului din Bucuresti, Str. Azuga,
Nr. 32, Sect.2 si desemnarea persoanei cu drept de a
reprezenta societatea in relatia cu biroul notarial in
vederea semnarii actului de vanzare cumparare. 2.
Desemnarea persoanei care va efectua formalitatile de
publicare a prevederilor hotararii AGEA la O.R.C.
Bucuresti. 3. Diverse.Accesul actionarilor indreptatiti sa
participe la adunarea generala este permisa prin simpla
proba a identificarii acestora, in cazul persoanelor fizice
facuta cu C.I. sau B.I. In cazul in care cvorumul necesar
nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor se va tine la data de
21.12.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc cu aceeasi
ordine de zi. Presedintele Consiliului De Administratie
Tanase Alin.

LICITAŢII
l Lichidatorul judiciar al Praxcom Impex SRL Botosani - în faliment, anunţă organizarea de licitaţii publice
cu strigare pentru valorificarea urmatorului bun mobil:
Autoturism M1, marca Volkswagen, tipul Passat
Variant 3BG, an de fabricaţie 2002, preţul de pornire la
licitaţie este 4.366 lei (882 euro). Prima licitaţie va avea

loc în data de 10.12.2021 orele 11,00 la sediul lichidatorului din Botoșani, str. Primăverii, nr. 2, sc. C, ap. 2. În
caz de neadjudecare licitaţia se reia înca o ședinţă,
săptămâna următoare, în ziua de vineri, 17.12.2021, în
același loc la aceiași oră. Relaţii suplimentare la tel.
0745.614406.
l Private Liquidation Group IPURL, în calitate de
lichidator judiciar al societății Inferal Com S.R.L.
societate în faliment, in bankruptcy, en faillite – procedură ce face obiectul dosarului nr. 1472/111/2015, aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, având sediul social în
Oradea, str. Constantin Tănase, nr. 13, jud. Bihor, CUI
16069547, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J05/71/2004, în temeiul art.154 și următoarele din
Legea 85/2014, anunță vânzarea bunurilor mobile și
imobile aparținând societății debitoare, în conformitate cu regulamentul de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor, după cum urmează: imobil situat în Beiuș,
FN, nr. topo. 1056, jud. Bihor – 43.605,00 lei, imobil
situat în Tămășeu, nr. 377/2, jud. Bihor – 229.789,00
lei, imobil situat în Chișlaz, jud. Bihor – 63.129,50 lei,
imobil situat în Petreu, jud. Bihor – 40.222,00 lei,
imobil situat în Oradea, str. Făgetului, jud. Bihor –
15.895,00 lei, autoutilitară n3 marca F MAN, tipul
silent – 27.710,00 lei, autotutilitară marca MAN, tipul
TGA 18.410 – 10.455,00 lei, autoutilitara n1, mercedes
benz – 1.190,00 lei, autoutilitara, iveco – 1.615,00 lei,
autoutilitara, dacia – 2.040,00 lei, autoutilitara dacia
– 765,00 lei, autoutilitara N3, MAN – 15.215,00 lei,
autoutilitara M1, Daewoo – 3.230,00 lei, remorca 04,
georg – 2.635,00 lei, remorca 04, jung – 6.460,00 lei,
autoutilitara Volkswagen – 1.020,00 lei, remorca 04
renders – 5.185,00 lei, remorca 04 roland – 6.800,00 lei,
semiremorca renders – 3.230,00 lei, autoturism skoda
– 7.650,00 lei, autoturism m1 dacia – 7.650,00 lei,
autoutilitara n1 renault – 1.190,00 lei, autoutilitara n1
mercedes benz – 4.845,00 lei, buldoexcavator hymac
370 c – 6.035,00 lei, presa balotoare orwak 9020 - 2 buc
– 11.560,00 lei, elevator bicoloana - 1 buc – 3.570,00 lei,
stivuitor tcm fd 25- 1 buc – 16.490,00 lei, masina de
fasonat otel beton - 2 buc – 5.780,00 lei, masina de
indreptat si taiat otel beton - 1 buc – 10.710,00 lei,
cuptor patiserie folosit - 1 buc – 1.870,00 lei, hota inox
cu ventilator centrifugal - 1 buc – 1.190,00 lei, presa
balotat eco 10 - 1 buc – 6.035,00 lei, container metalic
30mc - 1 buc – 4.165,00 lei, polip gheara cuva metalica
cu brate - 3 buc - 35.445,00 lei, arzator gpl gasp
60/2r1tc232-522kw - 2 buc – 7.494,67 lei, fierastrau
panglica - 1 buc – 935,00 lei, strung - 1 buc – 4.165,00
lei, fierastrau alternativ - 1 buc – 765,00 lei, masina
turnat bucsi - 1buc – 935,00 lei, masina turnat bare - 1
buc – 510,00 lei, radiodebimetru polimaster pm 1405 1 buc – 764,79 lei, cantar pod bascula - 1 buc – 8.840,00
lei, cantar electronic fea 1500 kg - 1 buc – 510,00 lei,
aparat masura control brukner s1 sorter - 1 buc –
7.693,80 lei, sistem amd athlon - 2 buc – 68,00 lei,
sistem dual core g3240 111205 - 2 buc – 136,00 lei,
sistem asus - 1 buc – 34,00 lei, stoc de marfă (deșeu
metale – aluminiu, dee aragaz, folie, inox, sticlă etc.)
– 12.829,90 lei. Sub sancțiunea inadmisibilității cererii
de participare la procedura de valorificare, persoanele
interesate, anterior formulării cererii de participare la
licitație/negociere directă vor trebui să achiziționeze
un caiet de sarcini ce va cuprinde informații
privind bunurile supuse valorificării, la prețul de 2.000
lei + TVA pentru bunurile imobile, 1.000 lei + TVA
pentru bunurile mobile și să consemneze o garanție în
valoare de 10% din prețul de vânzare în contul unic de
insolvență deschis la Libra Internet Bank SA, cod
IBAN RO05BREL0002000872280100. Licitațiile
publice sunt programate pentru data de 15.12.2021,
22.12.2021, 12.01.2022, 26.01.2022, 09.02.2022,
23.02.2022 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea,
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, începând cu
orele 12:00. În situația în care bunurile nu se valorifică
în cadrul licitațiilor publice , începând cu ziua imediat
următoarele, respectiv 24.02.2022, timp de 30 de zile,
orice persoană interesată va putea formula ofertă de
cumpărare care va cuprinde în mod obligatoriu informații privind ofertant, prețul oferit, modalitatea de
plată a prețului, cu mențiunea că termenul de plată a
prețului nu poate depăși 60 zile pentru bunurile
imobile și 5 zile pentru bunurile mobile de la data
aprobării ofertei. La expirarea temrenului pentru
depunerea ofertelor acestea vor fi centralizate și
supuse spre aprobare adunării generale a creditorilor.
În situație în care la expirarea celor 30 de zile se
constată că nu s-au depus oferte de cumpărare, lichidatorul judiciar va putea demara o nouă etapă de lici-

tații publice, urmată de o nouă etapă de negociere
directă. Informații suplimentare se pot obține de la
lichidatorul judiciar: Tel: 0724/381059 Fax:
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
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: Comuna Stulpicani, Str.Învățător
Dranca Chiril, nr.60, judeţul Suceava, telefon/fax
0230/574.760, e-mail: primariastulpsv@yahoo.com, cod
fiscal 4326728. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: -Lot nr. 1, 1.914 mp
teren intravilan, situat în comuna Stulpicani, satul
Gemenea, nr. cadastral 35380, aflat în domeniul privat
al Comunei Stulpicani, conform H.C.L.
nr.121/26.11.2021 și temeiului legal O.U.G.
nr.57/03.07.2019; -Lot nr.2, 1.626mp teren intravilan,
situat în comuna Stulpicani, satul Stulpicani, nr. cadastral 35427, aflat în domeniul privat al Comunei Stulpicani, conform H.C.L. nr. 121/26.11.2021 și temeiului
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019; -Lot nr. 3, 9.857 mp teren
intravilan, situat în comuna Stulpicani, satul Stulpicani,
nr. cadastral 35407, aflat în domeniul privat al Comunei
Stulpicani, conform H.C.L. nr.121/26.11.2021 și temeiului legal 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 Stulpicani. 3.2. Denumirea
și adresa serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții
publice Primăria Comunei Stulpicani, Str. Învățător
Dranca Chiril, nr.60, județul Suceava. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.12.2021, ora 12.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29.12.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Stulpicani, Str.
Învățător Dranca Chiril, nr. 60, județul Suceava
-Compartimentul Registratură. 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: 29.12.2021, ora 10.00, Primăria Comuna
Stulpicani, Str.Învățător Dranca Chiril, nr.60, județul
Suceava, Casa Tineretului. 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: Judecătoria Gura
Humorului, Gura Humorului, B-dul Bucovina, nr.21,
județul Suceava, cod poștal 725300, telefon/fax
0230/232.422, email: jud-gurahumorului@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 02.12.2021.
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 Vatra Moldoviței, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava, cod
poștal 727595, telefon 0230/336.150, fax 0230/336.251,
email: primariavatramoldovitei@yahoo.com, cod fiscal
4326680. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 8 parcele de
teren, proprietate privată a Comunei Vatra Moldoviței,
după cum urmează: a.teren extravilan, situat în comuna
Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață de 932
mp, nr. cadastral 38891, înscris în CF nr.38891; b. teren
intravilan, situat în comuna Vatra Moldoviței, judeţul
Suceava, în suprafață de 2.097 mp, nr. cadastral 38986,
înscris în CF nr. 38986; c.teren intravilan, situat în
comuna Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață
de 94 mp, nr. cadastral 38979, înscris în CF nr. 38979; d.
teren extravilan, situat în comuna Vatra Moldoviței,
judeţul Suceava, în suprafață de 6.106 mp, nr. cadastral
38989, înscris în CF nr. 38989; e.teren intravilan, situat
în comuna Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață de 107mp, nr. cadastral 38990, înscris în CF nr.
38990; f.teren intravilan, situat în comuna Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață de 107mp, nr. cadastral 38987, înscris în CF nr. 38987; g.teren intravilan,
situat în comuna Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în
suprafață de 606mp, nr. cadastral 39032, înscris în CF
nr. 39032; h.teren intravilan, situat în comuna Vatra

Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață de 572mp, nr.
cadastral: 38903, înscris în CF nr. 38903, conform
H.C.L. nr. 72/18.10.2021, H.C.L. nr.85/20.11.2021 și
temeiului legal 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. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la Registratura Primăriei
Comunei Vatra Moldoviței, județul Suceava, cod poștal
727595. 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: 50Lei,
care se pot achita la Casieria Primăriei Comunei Vatra
Moldoviței. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.12.2021, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
29.12.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăriei Comunei Vatra Moldoviței, județul
Suceava, cod poștal 727595. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 29.12.2021,
ora 11.00, Primăriei Comunei Vatra Moldoviței, județul
Suceava, cod poștal 727595. 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, municipiului
Suceava, Str.Ștefan cel Mare, nr. 62, județul Suceava,
cod poștal 720062, telefon 0230/214.948, fax
0230/522.296, email: trsv-arhcont@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 02.12.2021.
l Spitalul Clinic de Recuperare Iași, cu sediul în
judeţul Iași, strada Pantelimon Halipa nr.14, organizează în data de 23.12.2021, ora 12.00, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor din fier
rezultate în urma casării. Materialele care fac obiectul
vânzării sunt depozitate la sediul Spitalului Clinic de
Recuperare Iași, situat în Iași, strada Pantelimon
Halipa nr. 14. Obiectul licitaţiei: 1.Deșeu fier vechi,
aproximativ 1389kg, cu preţ de pornire 1.45Lei/kg.
2.Deșeu inox, aproximativ 20kg, cu preț de pornire
7.2Lei/kg. Data-limită de primire a candidaturii:
23.12.2021, ora 11.00, la secretariatul Spitalului Clinic
de Recuperare Iași, strada Pantelimon Halipa, nr.14.
Garanția de participare: 100Lei. Adresa, data și ora
deschiderii licitației: Spitalul Clinic de Recuperare Iași,
str.Pantelimon Halipa, nr.14, 23.12.2021, ora 12.00.
Datele de desfășurare a următoarelor licitații, în caz de
neadjudecare: din 5 în 5 zile de la data precedentei, iar
prețul inițial va fi diminuat cu până la 20%, respectiv
40% față de prima licitație. Condițiile de participare la
licitație: Orice persoană fizică sau juridică, potențial
cumpărătoare trebuie să prezinte până la data ținerii
ședinței de licitație următoarele documente: -chitanța de
achitare a garanției de participare la licitație în valoare
de 100Lei, eliberată de casieria Spitalului Clinic de
Recuperare Iași; -copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul fiscal pentru
persoanele juridice române sau actul de identitate
pentru persoanele fizice; -copie Autorizație de Mediu
eliberată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
Ofertantul trebuie să sigileze documentele menționate
mai sus într-un plic marcat corespunzător cu denumirea
și adresa autorității contractante și cu inscripția „A NU
SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 23.12.2021,
ora 12.00”. Relaţii suplimentare privind modul de
desfășurare a licitaţiei, cât și procurarea documentaţiei
de licitaţie se pot obţine de la serviciul investiții și
contracte, telefon: 0332.410.774.

PIERDERI
l S.C. South Land Invest S.R.L., cu sediul social în sat
Grădinari, com.Grădinari, strada Gării, nr.273, birou nr.
5, clădire C3, jud. Giurgiu, J52/736/2007, CUI:
18935038, am pierdut registrul unic de control seria
ANR, nr. 1011057. Îl declarăm nul. 0744.483.033.
l Pierdut certificat de înregistrare firma: Lazăr DanielPersoană Fizică Autorizată, CUI:20621029, seria B,
nr.1298654, având sediul în Poiana Sibiului, nr.416.

