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OFERTE SERVICIU
l Societate din București angajează mași-
niști pentru excavator și buldozer. Detalii la 
telefon 0729.664.388.

l SC Patiseria Meriton SRL cu sediul in 
Ineu jud. Arad, angajeaza 6 lucratori buca-
tarie (spalator vase mari) cod COR 941201. 
Cerinte: studi 8 clase, cunoscator al bucata-
riei sarbesti ( prajitura burek). CV-urile se 
depun la adresa de e-mail patiserii_zoran@
yahoo.com pana la data de 04.09.2021, 
selectia candidatilor va avea loc in data de 
06.09.2021. Info tel: 0745.330.061.

l SC Patiseria Donke SRL cu sediul in 
Arad, angajeaza 1  lucrator bucatarie 
(spalator vase mari) cod COR 941201. 
Cerinte: studi 8 clase, cunoscator al bucata-
riei sarbesti ( prajitura burek). CV-urile se 
depun la adresa de e-mail patiserii_zoran@
yahoo.com pana la data de 04.09.2021, 
selectia candidatilor va avea loc in data de 
06.09.2021. Info tel: 0745.330.061.

l Angajăm dulgheri cofratori, zidari, 
fierari betoniști și muncitori necalificați 
pentru locuri de muncă în Austria cu 
contract de muncă pe perioadă nedetermi-
nată. Se asigură cazare și transport. Oferim 
salariu atractiv cu posibilitatea de câștig 
suplimentar. Se cere experiență, seriozitate 
și eficiență. Relații la tel.0748.545.212.

l Doruq Distributie SRL angajează: 1.
manipulant mărfuri (studii generale) cod 
COR 933303 -2 posturi. 2. încarcator-descăr-
cător (studii generale) COD COR 933301 -2 
posturi. Rugăm persoanele interesate să 
trimită CV la adresa: office@doruq.ro.

l SC Iancu Ionuț-Emil Întreprindere Indi-
viduală, având CUI: 34292520, cu sediul 
Sat Mereni, Comuna Mereni, Șoseaua 
Libertății, Nr.337, Județ Constanța, anga-
jează: femeie de serviciu, cod COR 911201- 
1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
serviciilor. Selecția are loc în data de 
06.09.2021, ora 11.00, la sediul societății.

l Kosupia SRL, persoana juridică, având 
sediul în Com.Harman, Str.Ruscutei, Nr.5, 
Camera 1, Județ Brasov și punctul de lucru 
pe Str.Zaharia Stancu, Nr.6C, Mun.Brașov, 
angajează Specialist achiziții, având studii 
medii și vorbitor limba koreană, nivel 
avansat și limba engleză conversațional. 
Tel.0740.779.667.

l Compania multinațională Sykes Enter-
prises Eastern Europe angajează Funcțio-
nari informații clienți la sediul din 
Cluj-Napoca. Candidatul ideal cunoaște la 
nivel avansat limbile sârbă și croată, are 
abilități bune de operare a calculatorului și 
experiență anterioară în activități care 
implică gestionarea clienților și preluarea 
de apeluri telefonice. Așteptăm CV-urile 
dvs. la adresa: cariere@sykes.com până în 
data de 6 Septembrie 2021.

l SC MR Wash Texaco, cu sediul în Feldi-
oara, str.Brașovului, nr.28, J08/3161/2019, 
CUI: RO41770376, angajează 4 spălători 
vehicule COR 912201, obligatoriu cunoș-
tințe limba engleză. angajari@centralre-
cruit.ro

l Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creșterea Bovinelor Balotești (ICDCB Balo-
tești) cu sediul în localitatea Balotești, 
șoseaua București-Ploiești km. 21, jud. Ilfov, 
anunță scoaterea la concurs a posturilor 
contractuale vacante de Inginer zootehnist, 
Tehnician veterinar, Auditor și Electrician. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
ICDCB Balotești. Condiţiile de participare 
și alte informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul ICDCB Balotești, telefon 
021-3501026 sau pagina web www.icdcb.ro.

l SC Impact DMT Delta Expert Construct 
SRL, cu sediul în sat Potigrafu, com.
Gorgota, nr.199, jud.Prahova, angajează: 
dulgheri cu cod COR 711501- 20 posturi, 
fierar betonist cu cod COR 711402- 20 
posturi, zidar cu cod COR 711205 -20 
posturi, zugrav cu cod COR 713102- 20 
posturi și muncitor necalificat cu cod COR 
931301- 40 posturi. Cerințe: studii medii, 
vorbitor limba engleză, nivel mediu. 
Selecția va avea loc la sediul firmei în peri-
oada 03.09.2021-05.09.2021, ora 10.00.

l Spitalul Județean de Urgență Alexan-
dria, Județul Teleorman, strada Libertății, 
numărul 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant: 1 post tehnician debutant aparatură 
medicală în cadrul Centrul de Hemodializă. 
Condiții specifice de participare la concurs 
pentru funcția de tehnician debutant 
aparatură medicală: -Studii: diplomă de 
bacalaureat, școala postliceală în speciali-
tatea aparatură medicală; -Vechime: fără 
vechime în specialitate. Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în data de 30.09.2021, ora 10.00, 
proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi 
anunțate după rezultatul probei scrise. 

Dosarele se depun la sediul Spitalului Jude-
țean de Urgență în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului și 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Bibliografia și relații suplimen-
tare la avizierul Spitalului Județean de 
Urgența Alexandria, la serviciul RUNOS 
sau la telefonul 0247.306.723.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
Județul Teleorman, strada Libertății, 
numărul 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contractual 
vacante: -2 posturi muncitori I -Fochist în 
cadrul Serviciului Administrativ. Condiții 
specifice de participare la concurs pentru 
funcția de Muncitori I -Fochist: -Studii: 
Școala profesională în domeniul sau studii 
medii+curs de calificare în meseria de fochist 
-clasa A; -Vechime: 9 ani vechime în speciali-
tate; -1 Post Muncitor II -Fochist în cadrul 
serviciului Administrativ. Condiții specifice 
de participare la concurs pentru funcția de 
Muncitori II -Fochist: -Studii: Școală profe-
sională în domeniul sau studii medii+curs de 
calificare în meseria de fochist -clasa A; 
-Vechime: 6 ani vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 04.10.2021, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data și ora inter-
viului vor fi anunțate după rezultatul probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului și 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare 
la avizierul Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la tele-
fonul 0247.306.723.

l Școala Gimnazială Alexandru Vlahuţă 
Olteniţa, jud.Călărași. Școala Gimnazială 
Alexandru Vlahuţă, cu sediul în Olteniţa, 
strada Mărășești, nr.27A, organizează, în 
conformitate cu HG nr.286/2011 actuali-
zată, concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de secretar, grad profe-
sional III, studii superioare, minim 10 ani 
vechime, pe perioadă nedeterminată. Data, 
ora și locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă: 27.09.2021, ora 9.00; Proba 
practică: 28.09.2021, ora 9.00; Proba 
interviu: 28.09.2021, ora 14.30. Înscrierile se 
fac la sediul instituţiei, serviciul secretariat, 
în perioada 06-17 septembrie 2021, în inter-
valul orar 10.00-14.00 (în zilele lucrătoare).

l Clubul Sportiv Universitar Știinţa Bucu-
rești organizează în data de 01.10.2021, ora 
15.00, concurs pentru ocuparea a două 
posturi vacante, cu durată nedeterminată, 
corespunzător personalului contractual, 
astfel: -2 posturi șofer,1/2 normă –perioadă 
nedeterminată, minim 8 clase+ școala 
profesională, absolvită cu diplomă, califi-
carea mecanic conducător auto, permis de 
conducere cat. B, CE, DE, vechime în 
muncă minim 15 ani, din care minim 10 ani 
ca șofer profesionist categoria D; Dosarele 
de concurs se depun în Splaiul Indepen-
denței nr.290, Corp S, et.2, Complex 
Studențesc Regie, până la data de 
29.09.2021, ora 13,00. Etapele de organi-
zare a concursului: -selecţia dosarelor de 
înscriere– 30.09.2021; -proba scrisă– 
01.10.2021,  ora 15,00;   - interviu– 
01.10.2021, ora 16,30. Persoana de contact 
Mihoc Suzana, tel. 0745083021.

l Primăria comunei Dârvari, județul 
Mehedinți, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de muncitor 
necalificat, pe perioadă nedeterminată, în 
data de 06.10.2021 ora 10:00. Termenul 
limită de dpunere a dosarelor este 
23.09.3021 ora 16:00, la secretariatul primă-
riei Dârvari. Condiții specifice: școala gene-
rală de 8 clase și permis de conducere 
categoria B. Relații suplimentare, la telefon 
0252.392.101.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Sf.
Maria” Iași organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant, pe peri-
oadă nedeterminată, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr.286/2011: 1.Secția 
Chirurgie plastică, microchirurgie reconstruc-
tivă -1 post de brancardier. Concursul constă 
în următoarele etape succesive: selecţia dosa-
relor de înscriere, proba scrisă și probă 
interviu. Condiţii de desfășurare a concur-
sului: 1.Perioada pentru depunerea dosarelor 
de înscriere este 06.09.2021-17.09.2019, ora 
14.00. 2.Data și ora organizării probei scrise: 
27.09.2021, ora 09.00. 3.Data și ora inter-
viului: 01.10.2021, ora 09.00. 4.Locul depu-
nerii dosarelor și al organizării probelor de 
concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Sf.Maria” Iași, strada Vasile Lupu, 
nr.62. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii: școală generală; -vechime: nu 
necesită vechime. Anunţul de concurs, biblio-
grafia și tematica sunt afișate la avizier și pe 
site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii 
suplimentare se obţin de la persoana care 
asigură secretariatul comisiei de concurs, 
serviciul resurse umane: telefon 0730.260.239.

l Primaria Comunei Crăcăoani, cu sediul 
în localitatea Crăcăoani, str.1, nr.166, 
judeţul Neamț, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
magaziner -1 post ,  conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
27.09.2021, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 29.09.2021, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -absol-
vent studii medii sau generale; -vechime în 
muncă -minim 7 ani; -disponibilitate 
program prelungit; -permis de conducere 
categoria B. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei 
Crăcăoani, Compartiment Registratură. 
Relaţii suplimentare la sediul Primariei 
Comunei Crăcăoani, persoană de contact: 
Atudosiei Ana-Maria, telefon 0233/246.009 
interior 212, fax 0233/246.009, e-mail: 
primariacracaoani@yahoo.com.

l Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan 
Iordache”, cu sediul în București, str.
Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sect.5, 
CIF36772516, reprezentată prin director 
general -Voicu Silviu Cristian, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale vacante, conform 
H.G.286/23.03.2011: Director adjunct 
-Conducere -cu atribuții în Administrativ; 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare, absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalent; 
-vechime în specialitate -minim 5 ani; 
-vechime într-o funcție de conducere 
-minim 3 ani; -cerințe de operare calculator 
-Microsoft Office, explorare internet. 
Director adjunct -Conducere -cu atribuții 
în Proiecte Culturale; -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalent; -vechime în specialitate 
-minim 5 ani; -experiență în coordonarea 
proiectelor culturale; -cerințe de operare 
calculator -Microsoft Office, explorare 
internet. Inspector de specialitate -Compar-
timentul Marketing și Dezvoltare; -studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă 
cu diplomă de licență; -vechime în speciali-
tate: minim 1 ani; -cerințe de operare calcu-
lator -Microsoft Office, explorare internet. 
Condițiile de participare, conținutul dosa-
rului de înscriere, condițiile de desfășurare 
ale concursului și bibliografia de concurs, 
sunt afișate pe site-ul www.cultural5.ro și la 
sediul instituției. Concursul se va desfășura 
la sediul Centrului Cultural și de Tineret 

„Stefan Iordache” din București, str.
Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sector 5. 
Depunerea dosarelor se va face până la 
data de 20.09.2021, ora 14.00, la sediul 
Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan 
Iordache”, str.Fabrica de Chibrituri, nr.9-
11, sector 5. Proba scrisă se va desfășura în 
data de 28.09.2021, ora 09.00, iar proba 
interviu se va desfășura în data de 
04.10.2021, ora 09.00, la sediul Centrului 
Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, 
str.Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, sector 5. 
Informații suplimentare la sediul instituției 
din București, str.Fabrica de Chibrituri, 
nr.9-11, sector 5, pe site-ul www.cultural5.ro 
și la tel.0756.144.831 -Maria Ciobanu, 
Inspector specialitate.

l Unitatea Militară 02601 București din 
Ministerul Apărării Naționale, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante de execuție, astfel: -1 post 
referent debutant în compartimentul 
personal și completare- studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat, fără vechime în 
muncă și specialitate; -1 post de muncitor 
calificat I (instalator apă-canal)- studii 
generale sau profesionale, vechime în 
muncă și specialitate minim 9 ani și 6 luni; 
-2 posturi de paznic pentru punctele de 
lucru Șugag, județul Alba și Tismana, 
județul Gorj- studii generale sau medii, 
vechime în muncă minim 6 ani; -1 post de 
tehnician debutant- studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat, fără vechime în 
muncă și specialitate. Probele concursului 
se vor desfășura astfel: -23.09.2021, ora 
10.00-proba scrisă pentru postul de referent 
debutant, tehnician debutant și muncitor 
cal if icat  I  ( instalator  apă-canal) ; 
-23.09.2021, ora 12.00- proba scrisă pentru 
postul de paznic pentru punctul de lucru 
Tismana; -24.09.2021, ora 11.00- proba 
scrisă pentru postul de paznic pentru 
punctul de lucru Șugag; -29.09.2021, ora 
10.00- proba practică pentru posturile de 
muncitor calificat I și technician debutant; 
-29.09.2021, ora 10.00- interviul pentru 
postul de referent debutant; -29.09.2021, 
ora 12.00- interviul pentru postul de paznic 
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pentru punctul de lucru Tismana; 
-30.09.2021, ora 11.00- interviul pentru 
postul de paznic pentru punctul de lucru 
Șugag; -04.10.2021, ora 10.00- interviul 
pentru postul de muncitor calificat I (insta-
lator apă-canal) și postul de technician 
debutant. -data limită de depunere a dosa-
relor- 17.09.2021, ora 13.00. Depunerea 
dosarelor se va face la sediul UM 02601 
București, str. Izvor. Nr.110, sector 5 Bucu-
rești, unde vor fi afișate și detaliile organi-
zatorice necesare, iar probele concursului se 
vor desfășura astfel: -pentru posturile de 
referent debutant și tehnician debutant în 
str. Izvor. Nr.110, sector 5, București; 
-pentru postul de muncitor calificat I 
(instalator apă-canal) în șos. Panduri nr.94, 
sector 5, București; -pentru postul de 
paznic pentru punctul de lucru Tismana la 
U.M. 02529 Târgu-Jiu, Bdul. Republicii 
nr.13; -pentru postul de paznic pentru 
punctul de lucru Șugag la sediul U.M. 
01760 Sebeș, str. Călărași nr.76. Date de 
contact ale secretariatului: 021/410.40.40, 
interior 1031/211.

l Primăria Sector 5 cu sediul în Bucuresti, 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5, 
CIF 4433953, organizează concurs conform  
Hotărârii nr. 1027/2014 pentru modificarea 
și completarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru: - 2 posturi -  muncitor pe perioadă 
nedeterminată la Compartimentul Poliția 
Animalelor - Direcția Dispecerat, Situații 
de Urgență și Poliția Animalelor - Direcția 
Generală de Poliție Locală, - studii studii 
medii/generale, vechime în muncă de 
minim 3 ani, permis de conducere categoria 
,,B”, organizat în data de 27.09.2021 ora 
10:00. Condiţiile de participare, condiţiile 
de desfășurare ale concursului și alte date 
necesare desfășurării acestuia, sunt afișate 
pe site-ul Primăriei Sectorului 5 și publicate 
pe portalul www.posturi.gov.ro. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei Sectorului 5 se va 
face în perioada 03.09.2021-16.09.2023 
până la ora 16:00, din  Str. Fabrica de 
Chibrituri nr. 19-11, Sector 5, București, 
Direcția de Resurse Umane. Informații 
suplimentare la tel.  21.314.43.18 interior 
1116 - Direcția de Resurse Umane.

l Anunţ: privind organizarea concursului 
pentru încadrarea a 6 posturi vacante de 
execuţie de personal civil contractual: În 
perioada 03.09-13.10.2021 (data primei 
probe de concurs fiind 27.09.2021), la sediul 
Unităţii Militare 01357 București, B-dul 
Ghencea nr.43A, sector 6, se organizează 
concursul pentru încadrarea următoarelor 
posturi vacante de execuţie de personal civil 
contractual: 1. Inginer debutatnt Gr.II-I 
specialist I A (Inginer gr.II); condiţii- studii 

superioare de lungă durată cu diplomă de 
licenţă în unul din următoarele domenii 
tehnico- inginerești: specializare automatică/ 
electronică/ electrotehnică/ telecomunicaţii; 
minim 6 luni vechime în muncă; 2. Muncitor 
calificat III (lăcătuș montator agregate ener-
getice și de transport); condiţii- studii medii 
tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau 
școală profesională tehnică (specializare 
lăcătuș montator agregate energetice și de 
transport sau similar), minim 3 ani vechime 
în muncă; 3. Muncitor calificat I (lăcătuș 
montator agregate energetice și de trans-
port); condiţii -studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau școală profesio-
nală tehnică (specializare lăcătuș montator 
agregate energetice și de transport sau 
similar), minim 9 ani vechime în muncă; 4. 
Muncitor calificat III (sudor electric)-; 
condiţii- studii medii tehnice, cu diplomă de 
bacalaureat sau școală profesională tehnică 
(specializare sudor electric), minim 3 ani 
vechime în muncă; 5. Muncitor calificat III 
(electromecanic)- 2posturi; condiţii- studii 
medii tehnice, cu diplomă de bacalaureat 
sau școală profesională tehnică (specializare 
electromecanic montator- reglor-depanator 
Radio-TV ); minim 3 ani vechime în muncă; 
Probe de concurs: 1. Proba scrisă: are loc în 
data de 27.09.2021 între orele 11.00-14.00. 
Termenul în care se afișează rezultatele: 
28.09.2021 ora 15.00. Termenul în care se 
pot depune contestaţiile: 29.09.2021, între 
orele 08.00-15.00. Termenul în care se 
afișează rezultatele contestaţii lor: 
30.09.2021, ora 15.00. 2. Proba practică: are 
loc în data de 01.10.2021 între orele 09.30–
12.30; Termenul în care se afișează rezulta-
tele: 04.10.2021 ora 15.00; Termenul în care 
se pot depune contestaţiile: 05.10.2021, între 
orele 08.00-15.00; Termenul în care se 
afișează rezultatele contestaţii lor: 
06.10.2021, ora 15.00. 3. Interviul: are loc în 
data de 07.10.2021, între orele 09.30–13.00; 
Termenul în care se afișează rezultatele: 
08.10.2021 ora 15.00; Termenul în care se 
pot depune contestaţiile: 11.10.2021, între 
orele 08.00-15.00; Termenul în care se 
afișează rezultatele contestaţii lor: 
12.10.2021, ora 15.00. Termenul în care se 
afișează rezultatele finale: 13.10.2021, ora 
15.00. Dosarele de concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 01357 București, Bule-
vardul Ghencea nr.43 A, sector 6, localitatea 
București, până la data de 17.09.2021, ora 
15.30. Detalii privind condiţiile generale și 
specifice pentru ocuparea posturilor, tipul 
probelor de concurs, locul și ora desfășurării 
acestora, tematica și bibliografia de concurs 
se pot obţine: -la telefon 021/410.36.42, 
int.187, în zilele lucrătoare în intervalul 
08.30-15.30, persoană de contact Luţă 
Iuliana; -la sediul Unităţii Militare 01357 
București; -pe pagina de internet a Statului 
Major al Forţelor Terestre (www.forter.ro); 
-pe portalul posturi.gov.ro.

l Anunț. Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central.“Dr. Carol Davila” Bucu-
rești organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi: 1 post vacant de 

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; certificat reatestare 
profesională; diplomă bacalaureat; certi-
ficat de membru OAMGMAMR-asistent 
medical generalist, avizat și valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical generalist 
(pentru persoanele care exercită profesia de 
asistent medical generalist), 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 generalist); nivel de 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 genera-
list). Concursul se va desfășura astfel:proba 
s c r i s ă - 2 7 . 0 9 . 2 0 2 1  o r a  0 9 : 0 0 , 
interviu-04.10.2021 și 05.10.2021 ora 09:00, 
la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central.“Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este:06.09.2021-17.09.2021. 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.
M i r c e a  V u l c ă n e s c u  n r . 8 8 , 
sect.1-tel.021.319.30.51-61/interior 142; 1.
post vacant de asistent medical-speciali-
tatea balneofizioterapie și recuperare, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel studii-postliceale; diplomă școală 
sanitară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 
797/1997, în specialitatea balneofizioterapie 
și recuperare; certificat reatestare profesio-
nala, dupa caz; diplomă bacalaureat; certi-
ficat membru OAMGMAMR-asistent 
medical-specialitatea balneofizioterapie și 
recuperare, avizat și valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării profe-
siei de asistent medical-specialitatea balne-
ofizioterapie și recuperare (pentru 
persoanele care exercită profesia de asistent 
medical-specialitatea balneofizioterapie și 
recuperare), avizat și valabil la data concur-
sului, sau de adeverinţa pentru participare 
la concurs-valabilă, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care nu exer-
cită profesia de asistent medical-spe- 
cialitaea balneofizioterapie și recuperare); 
nivel de 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”; vechi-
me:minim 6.luni ca asistent medical-speci-

alitatea balneofizioterapie și recuperare (să 
nu deţină gradul principal ca asistent 
medical-specialitatea balneofizioterapie și 
recuperare). Concursul se va desfășura 
astfel: proba scrisă-27.09.2021 ora 09:00, 
interviu-04.10.2021 ora 09:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs 
este 06.09.2021-17.09.2021. Relaţii suplimen-
tare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica:“Ca-
riere” și la S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu 
sediul în:București, Str.Mircea Vulcănescu 
nr.88, sect. 1-tel.021.319.30.51-61 int.108.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.53/2003- Codul muncii republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale 
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 persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Arhivele Naţionale 
organizează concurs pentru ocuparea, cu 
contract de muncă pe perioadă nedetermi-
nată, a funcției contractuale vacante de 
inspector de specialitate gradul II-IA din 
cadrul  Biroului Tehnic Administrativ. Pot 
participa la concurs persoanele care înde-
plinesc condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru, anexă la 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și 
următoarele condiţii de studii: -studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniile: 
științe inginerești- inginerie civilă, ingineria 
instalațiilor, inginerie și management. 
Concursul se organizează la sediul Arhi-
velor Naţionale din București, Str. Leaota, 
nr.2A, sector 6, în data de 27 septembrie 
2021, începând cu ora 10.00- proba scrisă și 
în data de 01 octombrie 2021- proba 
interviu. Actele pentru dosarul de concurs 
se depun în termen de 10 de zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III a, respectiv 
până în data de 17 septembrie 2021, ora 
14.00, la sediul Arhivelor Naţionale din 
București, Str.Leaota, nr.2A, sector 6. 
Condiţiile generale și specifice de partici-
pare, tematica, bibliografia, calendarul de 
desfășurare a concursului, precum și docu-
mentele solicitate candidaţilor pentru întoc-
mirea dosarului de concurs se afișează pe 
site-ul Arhivelor Naţionale, la www.arhive-
lenationale.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Arhivelor Naţionale și la nr. 
de telefon 021.303.70.80/int.34725, 
persoană de contact: Nina Bădulescu.

l În conformitate cu prevederile art.1 
alin.1 din Regulamentul-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 plãtit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea nr.286/2011, astfel cum a 
fost modificată prin Hotărârea de Guvern 
nr.1027/2014 și HG nr.427/2015, Unitatea 
Medico-Socială Melinești, Dolj, organi-
zează concurs  în data de 27.09.2021 la 
sediul din str.Principală nr.271, Loc.Meli-
nești, Jud.Dolj, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale de execuție 
vacante:  Ora 10.00: 1 post vacant de asis-
tent medical principal cu PL- pe perioadă 
nedeterminată; Ora 13.00: 1 post vacant de 
ingrijitoare  curățenie- pe perioadă nede-
terminată; 1 post vacant de  brancardier- 
pe perioadă nedeterminată. Concursul  va 
consta în 3 etape succesive, după cum 
urmează: -selecţia dosarelor de înscriere; 
-proba scrisă- 27.09.2021, ora 10.00- 
pentru postul de asistent medical principal 
cu PL, ora 13.00- pentru posturile de îngri-
jitoare curățenie și brancardier. Susținerea 
interviului care se va comunica odată cu 
rezultatul de la proba scrisă. Condiții de 
înscriere și participare pentru postul de 
asistent medical principal cu PL: -diploma 
de scoală sanitară postliceală, certificat 
grad principal, certificat de membru 
OAMGMAMR, asigurare de răspundere 
civila (Malpraxis) în termen, pentru 
unităţi sanitare cu paturi , adeverinţa 
concurs de la OAMGMAMR Dolj; 5 ani 
vechime ca asistent medical. Condiții de 
înscriere și participare - îngrijitore cură-
țenie și brancardier: -studii medii/generale, 
nu este necesară vechime. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune până pe 
data de 17.09.2021, ora 10.00, la secretari-
atul Unității Medico-Sociale Melinești din 
str.Principală nr.271, loc.Melinești, Jud.
Dolj. Bibliografia este  afișată la sediul 
unitaţii. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul Unității Medi-
co-Sociale Melinești, telefon: 0251.440.010.

CITAŢII
l Se citează pentru data de 28.09.2021, ora 
11:00 la sediul Societăţii Profesionale Nota-
riale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din 
municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, 
judeţul Călărași, toți succesibilii defunc-
tului Bălan Gheorghiță, având CNP 
1531119514166, decedat la data de 
25.09.2020, cu ultim domiciliu în munici-
piul Oltenița, str.Pescarilor, nr.25, bl.M5, 
sc.A, ap.7, județul Călărași (Dosar 
nr.921/2020).

l Se citează pentru data de 16.09.2021, ora 
11,00 la sediul Societăţii Profesionale Nota-
riale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din 
municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, 
judeţul Călărași, toți succesibilii defunc-
t u l u i  D o b r e s c u  G e o r g e ,  C N P 
1520912511663, decedat la data de 
27.07.2020, cu ultimul domiciliu în munici-
piul Oltenița, str.Mihai Bravu, nr.158, 
judeţul Călărași. (Dosar nr.798/2021).

l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în 
oraș Borșa, str.Valea Poienii, nr.33C, jud.
Maramureș, este chemat la Tribunalul 
Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera Sala 
21, sediu Crișan 3, în data de 27.10.2021, 
ora 14.00, complet civil nr.3N- apel dr. 
comun, f.f, minori fam., în calitate de 
intimat-pârât, în proces cu Vlad Maria, 
în calitate de apelant-reclamant, în 
dosarul civil nr.157/224/2020 având ca 
obiect declararea judecătorească a 
morții.

DIVERSE
l SC Intercons Mega Construct SRL 
pentru SC Motoractive IFN SA, propri-
etar al terenului situat în Orașul Volun-
tari, Bd.Pipera T49, PA1004, NC 
113606, în suprafață de 5252,00mp, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a avizului 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teri-
toriului și Urbanism a Județului Ilfov 
pentru documentația PUZ- funcțiune 
locuințe colective. Documentația a fost 
depusă pentru avizarea finală la Consi-
liul Județean Ilfov la data 02.09.2021. 
Observații și comentarii se primesc în 
scris la Direcția de Urbanism din cadrul 
Consiliului Județean Ilfov, București, 
Sector 6, str.Ernest Juvara, nr.3-5 
(tel.021.212.56.93) în termen de 15 zile 
de la publicarea prezentului anunț.

l Hotărâre Civilă Nr.3074/2021 din 
data de 10 mai 2021. Pentru aceste 
motive în numele legii hotărăște: Admite 
acțiunea de divorț formulată de recla-
mantul  Popescu Dumitru ,  CNP 
1650129182761, cu domiciliul ales în 
Tg.Jiu, str.Agriculturii, nr.7, bl.7, sc.3, 
et.1, ap.7, judeţul Gorj, în contradictoriu 
cu pârâta Popescu Speranţa, citată prin 
publicitate, cu domiciliul indicat de 
reclamant în Tg.Jiu, str. Agriculturii, 
nr.7, bl.7, sc.3, et.1, ap.7, judeţul Gorj și 
reședinţa în Austria, Graz, Lazarett-
gasse, nr. 15/11/6, COD 8020, cu domici-
liul rezultat în urma verificărilor 
efectuate în baza de date a instanţei- 
DEPABD, în Comuna Peștișani, Sat 
Peștișani, nr.681, judeţul Gorj. În baza 
art.935 Cod procedură civilă declară 
desfăcută căsătoria părţilor încheiată la 
data de 19.08.2017 și înregistrată la 
Municipiul Tg- Jiu sub nr.453/2017, din 
culpa exclusivă a reclamantului. 
Dispune  efectuarea  cuveni te lor 
menţiuni în registrul stării civile. 
Dispune revenirea reclamantului la 
numele purtat anterior căsătoriei, 
respectiv acela de „Găină”. Ia act că 
reclamantul nu a solicitat cheltuieli de 
judecată. Cu apel, în termen de 30 de 
zile de la comunicare, apel care se va 
depune la Judecătoria Tg- Jiu. Pronun-
ţată la  Judecătoria Tg-Jiu,  azi , 
10.05.2021, prin punerea soluției la 
dispoziția părţilor de către grefa 
instanţei.
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ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al SC AMICI SA, cu 
sediul în mun.Bacău, str.Alexei Tolstoi, nr.14, 
jud.Bacău, înregistată la Registrul Comer-
țului Bacău sub nr.J04/37/1991, CUI:945144, 
în temeiul Legii nr.31/1991 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor, pentru 
data de 04.10.2021, ora 10.00, la adresa din 
mun.Bacău, str. Al. Tolstoi, nr.14, etaj 1- sala 
de ședințe, jud.Bacău, cu următoarea 
ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea distribuirii de 
dividente din rezervele societății, constituite 
pe baza profiturilor precedente. Acționarii 
persoane fizice pot participa la ședință în 
nume propriu sau prin reprezentare, cu 
împuternicire dată unui alt acționar sau unei 
alte persoane decât acționar pe bază de 
procură specială. Acționarii persoane juridice 
pot participa la ședință prin persoana căreia i 
s-a delegat competență de reprezentare, sau 
printr-o persoană desemnată de aceștia în 
condițiile documentului lor de constituire. 
Documentele ce urmează a fi prezentate 
adunării, pot fi consultate de acţionari la 
punctul de lucru situat în loc.Bacău, str.
Alexei Tolstoi, nr.14, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00 și 12.00, până în preziua primei 
adunări. În cazul in care la data de 
04.10.2021, ora 10.00, nu sunt îndeplinite 
prevederile legale pentru desfășurarea 
Adunării Generale Ordinare, Adunarea va fi 
reprogramată pentru data de  05.10.2021 la 
aceeași oră și în aceeași locaţie.

LICITAȚII
l Agenția Națională de Administrare a Bunu-
rilor Indisponibilizate declanșează procedura 
privind închirierea a unui imobil - spațiu de 
depozitare -cu o suprafață utilă de minimum 
2000 mp, situat în București sau pe o rază care 
să nu depășească 150 km de la km 0 al capitalei, 
pe teritoriul României. Spațiul trebuie să fie 
ușor accesibil, dotat cu utilități, acoperit, păzit, 
să dețină autorizațiile necesare utilizării. Condi-
țiile tehnice minime și documentele obligatorii 
sunt detaliate în caietul de sarcini. Numărul 
minim de candidați: un candidat. Departajarea 
candidaților care îndeplinesc condițiile minime 
prevăzute în caietul de sarcini se va face în 
funcție de prețul cel mai scăzut. Adresă depu-
nere oferte: București, sector 3, bd. Regina 
Elisabeta nr.3, etaj 3. Termen limită pentru 
depunere oferte: 20.09.2021, ora: 15:00. Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
0372.573.000, anabi.just.ro.  

l Lichidator judiciar al debitoarei S.C. 
Ecotour Company SRL, cu sediul in Bucu-
resti, Str. Cedrilor, nr.11, sector 5, 
J40/15719/2004, CUI 16804214, scoate la 
vanzare prin licitatie publica deschisa cu 
strigare, teren intravilan in suprafata totala 
de 1500mp, situat in Com. Moeciu, Sat 
Moeciu de Jos, sat turistic Cheia, jud. 
Brasov, numar cadastral 558, carte funciara 
104062 Moeciu, la pretul de 45.000 EUR 
incl. TVA. Licitatia va avea loc in ziua de 
08.09.2021, orele 14,00  la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din str. Dr. Frederic 
Joliot Curie, nr.17, sector 5, Bucuresti, de 
unde poate fi achizitionat caietul de sarcini 
pentru suma de 200 lei excl. TVA. In cazul 
in care bunurile nu se vor adjudeca la acest 
termen, se vor organiza licitatii in zilele de 
15.09.2021; 22.09.2021; 29.09.2021 si 
06.10.2021, in aceleasi conditii. Telefon 
contact; 0761.334.994;  021.313.75.15.

l Private Liquidation Group IPURL, cod 
de identificare fiscală 26176834, sediul 
profesional Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11 jud. Bihor, număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvență RFO-II-
0412 în calitate de lichidator judiciar al 
societății Adriana Roxana SRL, cu sediul în 
Negrești Oaș, str. Gării, nr. 93, jud. Satu 
Mare, CUI RO 17297489, număr de înre-
g is t rare  în  Regis tru l  Comerțulu i 
J30/275/2005, societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, procedură ce face 
obiectul dosarului nr. 4379/83/2017, aflat pe 
rolul Tribunalului Satu Mare, scoate prin 
vânzare la licitație publică următoarele 
bunuri:  Construcție și teren aferent, în 
natură CASĂ DE NUNȚI înscrisă în CF 
nr.100542 Negrești Oaș, nr. cad. 100542-C1, 
situată la adresa din Negrești Oaș, str. Gara 
Nouă, nr.7, jud. Bihor și teren aferent în 
suprafață de 4.200 mp înscris în CF 
nr.100542 Negrești Oaș, nr. cad. 100542 , 
situat la adresa din la adresa din Negrești 
Oaș, str. Gara Nouă, nr.7, jud. Bihor –preț 
de pornire 2.810.389,51 LEI;  Autoturism 
Volkswagen LT35, an fabricație 2003, 
număr de înmatriculare SM 02 ROX – preț 
de pornire 6.087,36 lei. Autoturism Volvo 
XC 90, an fabricație 2004, număr de înma-
triculare SM 21 ROX– preț de pornire 
10.202,76 lei. Diverse bunuri mobile (mobi-
lier, aparate de birotică etc.) – preț de 
pornire total 43.554,65 lei. În vederea  valo-
rificării  activelor, lichidatorul judiciar va 
organiza o etapă de valorificare compusă 
din: 6 (șase) licitații publice cu strigare 
organizate bilunar. Licitația va avea loc în 
data de 09.09.2021 ora 12:00 la sediul lichi-

datorului din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită 
licitația va fi reluată la data de: 23.09.2021, 
07.10.2021, 21.10.2021, 04.11.2021, 
18.11.2021, la aceeași oră, aceeași locație și 
cu același preț de pornire.  Persoanele care 
doresc să cumpere vor depune oferte de 
cumpărare la sediul lichidatorului judiciar 
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor sau la adresa de e-mail office@
plginsolv.ro, în atenția lichidatorului judi-
ciar cu cel puțin 24 de ore înainte de ora de 
începere a licitației publică, nerespectarea 
termenului atrage decăderea din dreptul de 
a mai participa la licitația publică. Titularii 
ofertelor de cumpărare au obligația să 
depună cu cel puțin 24 de ore înainte de ora 
de începere a licitației publică o garanție de 
10% din prețul de pornire al licitației în 
contul unic de insolvență al societății debi-
toare. Nerespectarea termenului atrage 
decăderea din dreptul de a mai participa la 
licitația publică. Vânzarea la licitație se va 
face în mod public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile spre vânzare 
prin 3 strigări succesive.  Bunurile se adju-
decă celui care, după 3 strigări succesive, 
făcute la intervale de timp care să permită 
opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai 
mare, iar atunci când există un singur 
concurent, acesta a oferit prețul de începere 
a licitației. Poate participa la licitaţie orice 
persoană care are capacitate deplină de 
exerciţiu, precum și capacitatea de a 
dobândi bunurile scoase la licitaţie. Credi-
torii din procedură nu pot, nici personal, 
nici prin persoane interpuse, să adjudece 
bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai 
mic de 75% din preţul de evaluare – prețul 
inițial de licitație. Informații suplimentare 
s e  p o t  o b ț i n e  d e  l a  l i c h i d a t o r : 
Tel:0359/463661 Fax: 0359/463662 E-mail: 
office@plginsolv.ro.

l Primăria orașului Mioveni, B-dul Dacia 
nr.1, tel.: 0348/450000, fax: 0248/260500, 
reorganizează licitaţie publică deschisă 
pentru închirierea următoarelor spații 
comerciale situate în Piața Dacia: 99,94 
mp, 17,1 mp, 17,4 mp, 17,8 mp. Data limită 
pentru primirea ofertelor: 28.09.2021, ora 
12.00. Data desfășurării licitaţiei publice 
deschise: 28.09.2021, ora 14.00. Licitaţia va 
avea loc la sediul Primăriei orașului 
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de ședinţe 
a Consiliului Local. Preţul de pornire a 
licitaţiei pentru fiecare spațiu comercial 
este prevăzut în caietul de sarcini. Închiri-
erea se face pentru o perioadă de 1(un) an, 
cu posibilitate de prelungire prin acordul 

părților cu maxim încă trei ani. Documen-
taţia de atribuire și caietul de sarcini pot fi 
procurate de la Biroul Patrimoniu începând 
cu data de: 03.09.2021. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la tel.0348/455113 – Biroul 
Patrimoniu, între orele 9 - 15.

l Primăria orașului Mioveni, B-dul Dacia 
nr.1, tel.: 0348/450000, fax: 0248/260500, 
organizează licitaţie publică deschisă 
pentru închirierea terenului în suprafață de 
1498 mp situat pe strada Decembrie 89 nr. 
11B din orașul Mioveni. Data limită pentru 
primirea ofertelor: 28.09.2021, ora 12.00. 
Data desfășurării licitaţiei publice deschise: 
28.09.2021, ora 15.00. Licitaţia va avea loc 
la sediul Primăriei orașului Mioveni, Bd. 
Dacia, nr.1, în sala de ședinţe a Consiliului 
Local. Preţul de pornire a licitaţiei este de 
900 lei/lună. Închirierea se face pentru o 
perioadă de 10 ani, cu posibilitate de 
prelungire prin acordul părților. Documen-
taţia de atribuire și caietul de sarcini pot fi 
procurate de la Biroul Patrimoniu începând 
cu data de: 03.09.2021. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la tel.0348/455113 – Biroul 
Patrimoniu, între orele 9 - 15.

l Anunţ licitaţie publică: 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: 
Comuna Domnești, str. Constantin Brânco-
veanu nr. 1, Domnești, judeţul Argeș, 
telefon 0248269942, fax 0248269952, email 
primariadomnesti@yahoo.com. 2. Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: un spaţiu de 41 mp, aparţinând 
domeniului public al comunei Domnești, 
judeţul Argeș, situat în comuna Domnești, 
puctul ,,Dispensar”, str. Alexandru cel Bun, 
nr. 5, judeţul Argeș. Bunul se închiriază în 
vederea desfășurării activităţilor medicale, 
conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform 
H.C.L. Domnești nr. 44/29.06.2021. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se poate 
obţine online (gratuit) sau de la sediul 
Primăriei Comunei Domnești, birou secre-
tariat. 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: 

Secretariatul Primăriei comunei Domnești, 
str. Constantin Brâncoveanu nr. 2, comuna 
Domnești, judeţul Argeș, tel. 0248269942, 
fax 0248269952. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ: contravaloarea documentaţiei de 
atribuire, dacă se solicită de la birou secre-
tariat, este de 100 lei/exemplar, iar suma se 
achită în numerar la casieria Primăriei 
comunei Domnești, judeţul Argeș. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
13/09/2021, până la ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: Oferta va conţine un plic 
exterior pentru documentaţia de calificare 
și un plic interior cu oferta financiară. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
27/09/2021, ora 14:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Secretariatul 
Primăriei  comunei  Domneșt i ,  s tr. 
Constantin Brâncoveanu nr. 2, comuna 
Domnești, judeţul Argeș, tel. 0248269942, 
fax 0248269952. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar original. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 29/09/2021, ora 
10:00 la sediul Primăriei  comunei 
Domnești ,  comuna Domnești ,  s tr. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 2, et. 1, sala 
de ședinţe a Consiliului Local Domnești, 
judeţul Argeș. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Argeș, Secţia 
Contencios Administrativ, Bd. I.C. 
Brătianu, nr. 7, judeţul Argeș, tel. 
0248216599, fax 0248212410, e-mai: 
tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 31/08/2021.

l Anunţ de participare la licitaţie deschisă 
pentru închiriere bunuri. Informații generale 
privind autoritatea contractantă: Comuna 
Ozun, str.Gábor Áron, nr.75, Comuna Ozun, 
satul Ozun, județul Covasna, telefon/fax: 
0267/331.002, 0267/331.003, e-mail: 
primaria@ozun.ro, cod fiscal 4201910. Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închi-
riat: spații din incinta Dispensarului uman, 
situat în Comuna Ozun, satul Sântionlunca, 
str.Principală, nr.56, Județul Covasna, 
înscris în CF. nr.24343 Ozun, nr.cad. 24343 
-C1, în suprafață totală de 36.19mp, dome-
niul public al comunei Ozun, conform 

H.C.L. nr.76/18.08.2021 și în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Persoanele interesate, la cerere, 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire, la sediul instituției, 
Compartimentul relaţii cu publicul și resurse 
umane. Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui: 50 lei/exemplar, care se 
achită la Casieria Primăriei Comunei Ozun. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.09.2021, ora 12.00. Data-limită, număr de 
exemplar și adresa de depunere a ofertelor: 
27.09.2021, ora 14.00, într-un exemplar, la 
Primăria Comunei Ozun, Comuna Ozun, 
satul Ozun, str.Gábor Áron, nr.75, județul 
Covasna. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor este 28.09.2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Ozun.

l Primăria Municipiului Bistriţa, organizeazã 
în data de 27.09.2021, ora 14.00, la sediul din 
Piaţa Centrală, nr. 6, licitaţie publică cu stri-
gare pentru vânzarea spaţiiIor situate în: 
-Bistriţa, str.Dornei, nr.39, ap.5; -Bistriţa, str.
Dornei, nr.13, parter; -Bistrița, str. D.Gherea, 
nr.10; -Bistrița, Bld.Republicii, nr.11, ap.4; 
-Bistriţa, str.Nicolae Titulescu, nr.13, parter, 
ap.7; -Bistriţa, str.Nicolae Titulescu, nr.22, etaj 
1, mansardă, ap. 2; -Bistriţa, str.Nicolae Titu-
lescu, nr.22, etaj 1, ap.3; -Str. Gh.Şincai, nr.12, 
demisol, ap.7; -Localitatea componentă 
Unirea, nr.147. Documentele licitaţiei se pot 
procura de la Primăria Municipiului Bistriţa, 
Direcţia Patrimoniu, str. Gh.Şincai, nr.2, înce-
pând cu data de 15.09.2021. Ofertele se vor 
depune la Registratura Primăriei Munici-
piului Bistriţa, strada Gh.Şincai, nr.2, până la 
data de 24.09.2021, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare la telefon 0263/232.391 sau 
0263/223.923, int.264.

l 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: Comuna Răucești, sat 
Răucești, strada Principală, nr.59, județul 
Neamț,  te lefon 0233/788.003,  fax 
0233/788.239, e-mail:primariaraucesti@
yahoo.com, cod fiscal 2614236. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 42 de 
parcele teren, în suprafață totală de 
22.250mp, conform caietului de sarcini, 
teren situat în satul Oglinzi, comuna 
Răuceșt i ,  zona „Cărpiniș”,  punct 
„Tulumbă” și „Basculă”, ce aparțin dome-
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niului privat al comunei Răucești, în 
vederea construirii de locuințe, conform 
H.C.L nr.24 din 14.04.2020 și O.U.G nr.57 
din 3 iulie 2019 privind Codul Adminis-
trativ. 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 sediul Primăriei Comunei 
Răucești, Compartiment Juridic, în baza 
unei cereri scrise. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Juridic din cadrul Primă-
riei Comunei Răucești, sat Răucești, str.
Principală, nr.59, județul Neamț. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
10Lei, iar suma se achită la Casieria institu-
ției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 16.09.2021, ora 12.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 24.09.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
la sediul Primăriei Comunei Răucești, sat 
Răucești, str.Principală, nr.59, județul 
Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 24.09.2021, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Răucești, sat Răucești, 
str.Principală, nr.59, județul Neamț. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Jude-
cătoria Târgu Neamț, Piatra Neamț, Bld.
Mihai Eminesu, bl. M11, Sc.C, parter, 
telefon 0233/790.844, fax 0233/790.696, 
e-mail: jud-targuneamt@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
01.09.2021.

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 Municipiului 
Vatra Dornei, cu sediul în municipiul Vatra 
Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul 
Suceava, telefon/fax 0230/375.229, 
0230/375.170, email: primaria@vatra-
dornei.ro, cod fiscal 7467268. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: -suprafața de 31mp teren, identi-
ficat cu nr.cadastral 39754 din CF39754, 
situat în str.22 Decembrie, f.n., ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Vatra 
Dornei, județul Suceava, conform H.C.L. 
nr.117 din 29.07.2021 și temeiului legal: 
O.U.G.57/03.07.2019, art.363. 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: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Juridic. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Juridic din cadrul Primă-
riei Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai 
Eminescu, nr.17,  județul Suceava. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 200 de lei, iar 
suma se achită la Casieria Primăriei Muni-
cipiului Vatra Dornei. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 21.09.2021, 
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
29.09.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Munici-
piului Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu, 
nr.17, județul Suceava, cod poștal 725700. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: 1 exemplar original. 5. Data 
și locul la care se va desfașura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
29.09.2021, ora 11.00, Primăria Munici-
piului Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu, 
nr.17, județul Suceava. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, 
Suceava, str.Ștefan cel Mare, nr.62, județul 
Suceava, cod poștal 720062, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: 
trsv-registratura@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 02.09.2021.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, precum: denumirea, codul fiscal, 
adresa, datele de contact, persoana de 
contact: U.A.T.Orașul Horezu; CIF: 
2541479, Strada 1 Decembrie, nr.7, Horezu, 
judeţul Vâlcea, telefon: 0250/860.190, fax: 
0250/860.481, email: primaria@orasul-ho-
rezu.ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren intravilan în suprafață 
de 20.000mp, proprietatea publică a 
U.A.T.Orașul Horezu, situat în Orașul 
Horezu, str.Stadionului, nr.6A, județul 
Vâlcea, identificat cu Cartea Funciară și 
număr cadastral nr.38318, în vederea 
construirii unei fabrici de producție a 
maselor plastice tip preforme. Concesio-
narea se face conform OUG nr.57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare și 
conform HCL nr. 87/26.08.2021. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: Se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se poate ridica, pe 
bază de solicitare, de la sediul Primăriei 
Orașului Horezu. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 

poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul juridic, admi-
nistrație publică locală din cadrul Primăriei 
Orașului Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, camera 6. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 33Lei și se achită la 
Casieria Primăriei Orașului Horezu. 
3.4.Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 16.09.2021, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 23.09.2021, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Horezu, strada 1 Decem-
brie, nr.7, județul Vâlcea, secretariat. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Un exemplar original 
în plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 24.09.2021, ora 10.00, în Sala de 
Conferinţe a Casei de Cultură „Constantin 
Brâncoveanu” Horezu, str.1 Decembrie, 
nr.11, județul Vâlcea. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, str.
Scuarul Revoluției, nr.1, Râmnicu Vâlcea, 
județul Vâlcea, Telefon: 0250/739.120, Fax: 
0250/732.207, adresă email: tr-valcea@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului licitației 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 01.09.2021.

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: Comuna Stulpicani, 
comuna Stulpicani, str. Înv.Dranca Chiril, 
nr.60, județul Suceava, telefon/fax 
0230/574.760, e-mail: primariastulpsv@
yahoo.com, cod fiscal 4326728. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: 15.132mp fâneață, extravilan, 
având număr cadastral 3248; -8.240 mp 
fâneață, intravilan, având număr cadastral 
32447; -10.274mp fâneață, extravilan, 
având număr cadastral 32493; -22.148mp 
fâneață, extravilan, având număr cadastral 
32485; -3.523mp fâneață, intravilan având 
număr cadastral 33984, aflate în domeniul 
privat al Comunei Stulpicani, conform 
H.C.L.85/27.08.2021 ș i  O.U.G.57/ 
03.07.2019. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Stulpicani. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține 
de la Compartimentul Achiziții Publice, 
Primăria Comunei Stulpicani, str.Învățător 
Dranca Chiril, nr.60, județul Suceava. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-

nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 16.09.2021, ora 15.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 24.09.2021, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Stulpicani, Comparti-
mentul Registratura, str. Înv.Dranca Chiril, 
nr.60, județul Suceava. 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 desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 24.09.2021, ora 10.00, la sediul Sala 
Tineretului, comuna Stulpicani, str. Înv.
Dranca Chiril, nr.60, județul Suceava. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Jude-
cătoria Gura Humorului, B-dul Bucovina, 
nr.21, județul Suceava, cod poștal 725300, 
telefon/fax 0230/232.422, email: jud-gura-
humorului@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 02.09.2021.

l 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: Comuna Stulpicani, 
comuna Stulpicani, str. Înv.Dranca Chiril, 
nr.60, județul 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: -teren 
1.914mp, situat în satul Gemenea, comuna 
Stulpicani, nr.cadastral 35380, lot nr.1; 
-teren 1.626mp, situat în satul Stulpicani, 
comuna Stulpicani, nr.cadastral 35427, lot 
nr.2; -teren 9.857mp, situat în satul Stulpi-
cani, comuna Stulpicani, nr. cadastral 
35407, lot nr.3, aflate în domeniul privat al 
Comunei Stulpicani, conform H.C.L. 
84/27.08.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația 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.Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartiment Achizitii 
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: 16.09.2021, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
24.09.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 

trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Stulpicani- Compartimentul Registratura, 
str.Învățător Dranca Chiril, nr.60, județul 
Suceava. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data 
și locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
24.09.2021, ora 10.00, la sediul Sala Tinere-
tului, Comuna Stulpicani, str.Învățător 
Dranca Chiril, sat Stulpicani, județul 
Suceava. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria 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: 
02.09.2021.

l Primăria Comunei Căianu, jud.Cluj, cu 
sediu l  în  comuna Căianu,  nr.48 , 
tel.0264/280.007, organizează în data de 
23.09.2021, ora 09.00, la sediul Primăriei 
Căianu, licitație în vederea valorificării 
unor mijloace fixe proprietatea privată a 
comunei Căianu, jud.Cluj: Bunurile pot fi 
vizualizate în curtea Primăriei Căianu, iar 
Autospeciala Aro 249 în curtea Cabinetului 
Veterinar Căianu. Condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească potenţialii achizitori 
spre a fi admiși la licitaţie: 1.nu au datorii 
către bugetul local al Comunei Căianu; 2.
nu sunt în litigiu cu comuna Căianu sau cu 
autoritățile publice locale; 3.fac dovada 
achitării taxei de participare (100Lei) și a  
garanției de participare la licitație (500Lei). 
Data limită de depunere a declarației de 
participare este 16.09.2021, orele 16.00, la 
sediul primăriei. Prețurile de pornire a lici-
tației publice cu strigare: 1.Volkswagen LT 
35 -800Euro; 2.Dacia Solenza -300Euro; 3.
Aro 429 TS -400Euro. Data limită până la 
care pot fi trimise adresele instituțiilor 
publice în vederea transmiterii fără plată 
este 23.09.2021. În caz de neadjudecare la 
primul termen, data de desfășurare a 
următoarei licitații este stabilită în 
01.10.2021, ora 09.00.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf seria 4G8S001 pe 
numele Sava Valentin din Urziceni. Se 
declară nul.

l SC Bursa de Mărfuri și Servicii Brăila 
SRL, având CUI: 36225446, a pierdut 
ștampila de culoare albastru model R30, cu 
tușiera albastru. Dacă se găsește, vă rugăm 
anuntați la: 0760.674.218.

l Pierdut certificat de înregistrare pe 
numele White Dream Internet Cafe SRL, 
J40/10105/2021, CUI 44414268, seria B nr. 
4198722 eliberat la data de 10.06.2021. Îl 
declar nul.


