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OFERTE SERVICIU
l Majeste Decoration angajeaza muncitori necalificati 
pentru lucrari constructii. Detalii la telefon: 0752 157 009.

l Siha Knit Fashion SRL Satu Mare angajăm progra-
mator cu experiență minim 3 ani la mașini STOLL și 
programare M1+, cunoștințe foarte bune limba engleză. 
CV-urile la: resurseumane@siha.ro

l Titan Comert SRL Zalau, jud. Salaj, angajeaza lucra-
tori comerciali, cod COR 522303, din Romania sau din 
strainatate. Cerinte: minim studii medii, vorbitor de limba 
engleza. Interviul consta in evaluarea si selectia de 
CV-uri. Acestea se pot depune la sediul societatii sau pe 
adresa de mail titandepozit@yahoo.com

l Milorec Construct SRL, sediul în str Iasomiei Nr 2, Sat 
Becicherecu Mic, Becicherecu Mic, Jud Timiș, înregis-
trată la Registrul Comerțului J35/1195/29.07.2010, CUI 
27225366, angajează 1 Masinist la masini pentru terasa-
mente ifronist-COR 834201, conditie esentiala este limba 
engleza. Interviul va avea loc in 05.08.2021, ora 10, la 
sediul firmei.

l Daca aveti experienta in meseria de OSPATAR si 
sunteti dornic(ă) sa lucrati la un restaurant din centrul 
Ploiestiului, Restaurant Berbec, trimiteti-ne CV-ul sau 
veniti personal la sediul nostru – Hotel Central Ploiesti. • 
Program de lucru/8 ore/zi. • Contract de munca pe peri-
oada nedeterminata; • Venit net 2000 lei.Contact: 0753 
068 446 si e-mail: office@hotelcentralploiesti.ro

l SC Steelcore Europe SRL, având CUI: 32247522, cu 
sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Alexandru 
Vaida Voevod, Nr.112, Județ Cluj, angajează: lăcătuș 
mecanic, cod COR 721410- 2 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în dome-
niul tehnic. Selecția are loc în data de 05.08.2021, ora 
08.00, la sediul societății.

l SC Vilamar SRL, cu sediul în sat Corod, nr. 68/A, com. 
Culciu, jud. Satu Mare, angajează: Săpător manual COR 
931204 și Zidar COR 711203. CV-urile se transmit pe 
adresa: nicoletalazar29@yahoo.com. Detalii la tel. 
0745.828.444.

l Primăria Comunei Bratovoești, județul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante: Muncitor necalificat. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs și a ocupării 
funcţiei contractuale de execuție vacantă: Studii generale. 
Vechime în muncă: nu este cazul. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -27.08.2021, ora 10.00 -proba 
scrisă; -31.08.2021, ora 10.00 -interviul. Dosarele de 
înscriere se depun până la data de 17.08.2021, ora 16.00, 
la sediul Primăriei Comunei Bratovoești. Relaţii la telefon 
0251/371.029 -Secretar comisie concurs -Olteanu Delia.

l Direcţia de Sănătate Publică Dolj, cu respectarea 
prevederilor HG nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual de execuție vacant de asistent 
medical generalist debutant (S) cu 1/2 normă, din cadrul 
Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate 
publică al D.S.P.Dolj. Condiţii specifice de ocupare a 
postului de asistent medical generalist debutant (S): 
-diplomă de licenţă în specialitate. Concursul se va desfă-
șura la sediul D.S.P.Dolj din Craiova, Str.Tabaci, nr.1, 

după următorul calendar: -Selecția de dosare: 19.08.2021, 
cu începere de la ora 10.00; -Proba scrisă și proba prac-
tică: 26.08.2021, cu începere de la ora 09.00; -Interviul: 
01.09.2021, cu începere de la ora 09.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul D.S.P.Dolj din 
Craiova, str. Tabaci, nr.1, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunţului, respectiv până la data de 
18.08.2021, ora 16.00. Persoană de contact: Păunescu 
Elena, consilier superior, Biroul RUNOS. Documentele ce 
compun dosarul de concurs, bibliografia, calendarul de 
desfășurare a concursului și celelalte informații utile 
pentru înscrierea la concurs se găsesc afișate pe site-ul 
instituției, respectiv www.dspdolj.ro.

l Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării 
Banilor organizează concurs, pentru ocuparea următo-
rului post contractual de conducere, în conformitate cu 
Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare: 1.Denumirea 
postului: director -1 post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. 2. Nivel studii: superioare -cu diplomă 
de licență. 3.Vechime: minimum 8 ani vechime în speci-
alitatea studiilor absolvite. Data, ora și locul desfășurării 
concursului: Proba scrisă: 26.08.2021, orele 10.00; Inter-
viul: 01.09.2021, orele 10.00. Locație: la sediul instituţiei 
din București, str.Ion Florescu, nr.1, sector 3. 1.Data 
limită până la care candidaţii pot depune dosarul de 
concurs este 18.08.2021. 2.Detalii privind condițiile 
generale și specifice, dosarul de concurs, calendarul de 
desfășurare și bibliografia de concurs, sunt disponibile 
accesând pagina de internet a ONPCSB. 3. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la persoana care asigură secre-
tariatul comisiei de concurs -telefon 021/315.52.07, 
021/315.52.80 și de pe pagina de internet a instituţiei.

l Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servi-
ciile Comunitare de Utilități Publice -A.N.R.S.C., cu 
sediul în strada Lucian Blaga, nr.4, sector 3, București, 
organizează concurs pentru ocuparea unor posturi 
contractuale, de execuție și conducere, vacante, pe 
durată nedeterminată, astfel: 1.Concursul se desfășoară: 
-în data de 26.08.2021, ora 10.00, proba scrisă; -în data 
de 31.08.2021, ora 10.00, interviul. Direcția financiar 
contabilitate, administrativ -Serviciul contabilitate, 
urmărire și executare silită a creanțelor -Expert, gradul 
profesional IA -1 post. Condiții specifice: studii de speci-
alitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul economic, vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani și 6 luni. Direcția resurse umane, comu-
nicare și relații cu publicul -Director, gradul profesional 
II -1 post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul  juridic sau admi-
nistrație publică, vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 5 ani. Concursul se desfășoară: -în data de 
26.08.2021, ora 13.00, proba scrisă; -în data de 
31.08.2021, ora 13.00, interviul. Direcția prețuri, tarife 
-Serviciul analize economice -Expert, debutant -3 
posturi. Condiții specifice: studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul tehnic sau 
economic, vechime în specialitatea studiilor: -. 
Concursul se organizează în data de 26.08.2021 -proba 
scrisă și în data de 31.08.2021 -interviul, la sediul 
A.N.R.S.C. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul A.N.R.S.C., până la data de 18.08.2021, 
inclusiv, după următorul program: de luni până vineri 
între orele 10.00-13.00. Condițiile de participare, biblio-

grafia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de 
înscriere se afișează la sediul instituției și pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul A.N.R.S.C. și la numărul de telefon: 
021/317.97.51 int.132, 133.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.Olt, str.
Crișan, nr.5, organizează concurs în data de 26.08.2021, 
proba scrisă, pentru ocuparea unui post de îngrijitor, nivel 
de studii generale la Secția cardiologie, 1 post de brancar-
dier, nivel de studii generale la Secția ortopedie și trauma-
tologie, 1 post de brancardier, nivel de studii generale la 
Secția neurologie, 1 post de infirmieră, treaptă debutant, 
nivel de studii medii /generale, la Secția neurologie, 1 post 
de infirmieră, treaptă debutant, nivel de studii medii /
generale, la Secția ortopedie și traumatologie, 1 post de 
infirmieră, treaptă debutant, nivel de studii medii /gene-
rale, la Secția chirurgie generală, 1 post de infirmieră, 
treaptă debutant, nivel de studii medii /generale, la Secția 
boli infecțioase. Condiții specificede participare: a) pentru 
postul de îngrijitor: -școala generală; b) pentru postul de 
brancardier: -școala generală; c) pentru postul de infir-
mieră, gradul debutant: școală generală /studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 26.08.2021, ora 09.00 -proba scrisă și în 
urmatoarele 4 zile lucrătoare -proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv. R.U.N.O., în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, până în data de 16.08.2021 și trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 7 din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Bibliografia de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţa Slatina -Serv. R.U.N.O. sau la nr. de telefon 
0349/802.550.

l Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”, cu sediul în orașul 
Târgu Secuiesc, str.Stadion, nr.FN, judeţul Covasna, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: Îngrijitor de clădiri -2 posturi, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011, modificat și completat de H.G. 
nr.1027/2014. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 26.08.2021, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 26.08 2021, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: 12 clase; -vechime: 3 ani, în câmpul 
muncii; -domiciliul: Tg.Secuiesc. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
„Petőfi Sándor”, Târgu Secuiesc, strada Stadion, nr.FN, 
judeţul Covasna. Relaţii suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale „Petőfi Sándor”, Târgu Secuiesc, strada 
Stadion, nr.FN, judeţul Covasna, persoană de contact: 
Benkő Csaba, telefon: 0751.232.787.

l Primăria Peretu, cu sediul în comuna Peretu, str.
Șoseaua Deal, nr.92, judeţul Teleorman, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de inspector de specialitate, în cadrul Serviciului 
public apă -canal Comuna Peretu, conform Regulamen-
tului aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și 
completată. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 26.08.2021, ora 10.00; -Proba de interviu 
se susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
susţinerea probei scrise. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -Studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; -specializări/perfecți-
onări în domeniul contabil, dovedite cu documente emise 

conform legislației în vigoare; -minim 9 ani vechime în 
contabilitate primară. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
la sediul Primăriei Peretu. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Peretu, persoană de contact: Târtea Adina 
Cristiana, telefon 0247/327.167.

l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4, 
sector 3, București organizează concurs în data de 
26.08.2021, în temeiul legal al H.G. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, în vederea ocupării 
următoarelor posturi vacante de natură contractuală de 
execuție: • Îngrijitor clădiri: - 3 posturi în cadrul Centrul 
de Deservire: Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; - 1 post în 
cadrul Complexului de Servicii „Brândușa” - Centrul 
„Casa Soarelui”: Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; • Infirmieră: - 
1 post în cadrul Complexul de servicii „Brândușa” - 
Centrului de zi „Brândușa”: Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; pentru candidații cu o vechime în specialitate de 
cel puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier, disponibilitate 
de a lucra cu copiii cu dizabilități; - 3 posturi în cadrul 
Centrului de Ingrijire si Asistenta  pentru  Persoane 
Adulte cu Dizabilitati “Casa Max”:Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; pentru candidații cu o vechime în specialitate de 
cel puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier, disponibilitate 

de a lucra cu persoane vârstnice; - 1 post în cadrul Casa 
de Tip Familial „Crinul Alb”: Condiții specifice de parti-
cipare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; 
pentru candidații cu o vechime în specialitate de cel puțin 
6 luni, se solicită curs de infirmier, disponibilitate de a 
lucra cu copiii cu dizabilități; - 2 posturi în cadrul 
Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varst-
nice ”Sf. Ana”:Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; pentru candi-
dații cu o vechime în specialitate de cel puțin 6 luni, se 
solicită curs de infirmier, disponibilitate de a lucra cu 
persoane vârstnice; - 3 posturi în cadrul Centrului de 
Ingrijire si Asistenta  pentru  Persoane Adulte cu Dizabi-
litati “Floarea Speranței”:Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; 
pentru candidații cu o vechime în specialitate de cel puțin 
6 luni, se solicită curs de infirmier, disponibilitate de a 
lucra cu persoane vârstnice. Candidații vor depune 
personal dosarele de concurs începând cu data de 
04.08.2021 (data publicării anunțului) pe o perioadăde 10 
zile lucrătoare, conform legislației în vigoare, la sediul 
D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfumului, nr 2-4, sector 3, 
București, astfel:  L - J: 9:00-15:30, V: 9:00-13:00. Docu-
mentele solicitate pentru dosarul de înscriere la concurs 
se regăsesc pe site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare. Proba practică și inter-
viul se susțin din bibliografia afișată pe site-ul institutiei, 
http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare. 
Proba practică va avea loc în data de 26.08.2021, ora 
10.00. Proba interviu până în data de 01.09.2021, ora 
10.00 (în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei practice). Rezultatele selecției dosarelor se afișează 
la sediul instituției și pe pagina de internetîn termen de 
maximum două zile. Informații suplimentare în ceea ce 
priveste locația unde se va desfășura concursul se pot 
obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, 
sector 3, București sau la numărul de telefon 0730013862. 
Candidații trebuie să fie protejați cu mască la momentul 
depunerii dosarului, precum și pe perioada susținerii 
probelor.

l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4, 
sector 3, București organizează concurs în data de 
25.08.2021, în temeiul legal al H.G. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, în vederea ocupării 
următoarelor posturi vacante de natură contractuală de 
execuție: • Îngrijitor clădiri: - 2 posturi în cadrul Creșei 
„Greierașul”: Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; • Îngrijitor 
copii: - 2 posturi în cadrul Creșei „Ariel”: Condiții speci-
fice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime 
în muncă; - 2 posturi în cadrul Creșei „Titan”: Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; - 12 posturi în cadrul Creșei „Greiera-
șul”:Condiții specifice de participare: Studii generale, nu 
se solicită vechime în muncă; Candidații vor depune 
personal dosarele de concurs începând cu data de 
04.08.2021 (data publicării anunțului)pe o perioadăde 10 
zile lucrătoare, conform legislației în vigoare, la sediul 
D.G.A.S.P.C. S3 din Str. Parfumului, nr 2-4, sector 3, 

04.08.2021

Anunț privind lansarea unor proceduri de achiziție de echipamente 

Coskunoz MA SRL anunță lansarea unei proceduri de achiziție (Achiziția 10) de echipamente, cu loturi multiple, pentru proiectul ”Înființarea unei unități noi de 
producție de componente auto în vederea dezvoltării societății Coskunoz MA SRL”, după cum urmează:

- A10 – Lot 1 -  Mașină de găurit  cu coloana – 1 buc. 
- A10 – Lot 2 – Ghilotină – 1 buc. 
- A10 – Lot 3 - Mașină de îndoit tabla – 1 buc. 
- A10 – Lot 4 - Strung universal – 1 buc. 
- A10 – Lot 5 - Mașină de curățat zgură sudură piese cu gheață carbonică – 1 buc. 

Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa: e-mail cmaroprocurement@cmaro.ro sau la adresa Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea. 
Data și ora limită de depunere a ofertelor:  12.08.2021 ora 12:00.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul Coskunoz MA SRL, Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea, E-mail: 
cmaroprocurement@cmaro.ro, persoană de contact Florentina Agăpescu (+40722370838).  

Vă mulțumim. 
Coskunoz MA SRL

04.08.2021

Announcement regarding the launch of procurement procedures

Coskunoz MA SRL announces the launch of a procurement procedure (Procurement 10) of equipment with multiple batches for the project „Establishment of a new 
production unit for auto parts with a view of developing the company Coskunoz MA S.R.L.”, as follows:

- A10 – Batch 1 -  Column drilling machine – 1 piece 
- A10 – Batch 2 – Guillotine – 1 piece 
- A10 – Batch 3 - Sheet metal bending machine– 1 piece 
- A10 – Batch 4 - Universal Lathe– 1 piece 
- A10 – Batch 5 - Slag cleaning machine welding parts with carbonic ice– 1 piece 

The procurement documentations can be obtained from: e-mail cmaroprocurement@cmaro.ro or at the address Drăgășani, 782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County. 
Date and time limit for submission of the offer: 12.08.2021 at 12:00.
For more information you can contact Coskunoz MA SRL, Adress: Drăgășani, 782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County, E-mail: cmaroprocurement@cmaro.ro, 
contact person: Florentina Agăpescu (+40722370838). 

Thank you. 
Coskunoz MA SRL
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București, astfel:  L - J: 9:00-15:30, V: 9:00-13:00. Docu-
mentele solicitate pentru dosarul de înscriere la concurs 
se regăsesc pe site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare. Proba practică și inter-
viul se susțin din bibliografia afișată pe site-ul institutiei, 
http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare.  
Proba practică va avea loc în data de 25.08.2021, ora 
10.00. Proba interviu până în data de 31.08.2021, ora 
10.00 (în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei practice). Rezultatele selecției dosarelor se afișează 
la sediul instituției și pe pagina de internetîn termen de 
maximum două zile lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor. Rezultatele probei practice 
și a probei interviu se vor afișa la sediul instituției și pe 
pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare 
de la finalizarea fiecărei probe. Informații suplimentare în 
ceea ce priveste locația unde se va desfășura concursul se 
pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, sector 3, București sau la numărul de 
telefon 0730013862. Candidații trebuie să fie protejați cu 
mască la momentul depunerii dosarului, precum și pe 
perioada susținerii probelor.

l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4, 
sector 3, București organizează concurs în data de 
25.08.2021, în temeiul legal al H.G. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, în vederea ocupării 
următoarelor posturi vacante de natură contractuală de 
execuție: • Educator puericultor: - 3 posturi în cadrul 
Creșei „Titan”:Condiții specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, certi-
ficat absolvire curs formare educator puericultor /specia-
lizat /liceu pedagogic, nu se solicită vechime în 
specialitate; - 2 posturi în cadrul Creșei „Ariel”: Condiții 
specifice de participare: Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat, certificat absolvire curs formare 
educator puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se 
solicită vechime în specialitate; - 1 post în cadrul Creșei 
„Cerceluș”: Condiții specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, certi-
ficat absolvire curs formare educator puericultor /specia-
lizat/ liceu pedagogic, nu se solicită vechime în 
specialitate; - 2 posturi în cadrul Creșei „Greierașul”: 
Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat, certificat absolvire 
curs formare educator puericultor /specializat /liceu 
pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate; - 3 
posturi în cadrul Creșei „Ghiocelul”:Condiții specifice de 
participare: Studii medii, liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat, certificat absolvire curs formare educator 
puericultor /specializat /liceu pedagogic, nu se solicită 
vechime în specialitate;  • Asistent medical: - 2 posturi în 
cadrul Creșei „Ariel”:Condiții specifice de participare: 
Studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, 
specialitatea Medicină Generală/ Pediatrie, cu certificat 
de membru eliberat de  OAMGMAMR vizat la zi, nu se 
solicită vechime în specialitate; - 2 posturi în cadrul 
Creșei „Greierașul”:Condiții specifice de participare: 
Studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, 
specialitatea Medicină Generală/ Pediatrie, cu certificat 
de membru eliberat de  OAMGMAMR vizat la zi, nu se 
solicită vechime în specialitate; - 1 post în cadrul Creșei 
„Potcoava”:Condiții specifice de participare: Studii post-
liceale de specialitate absolvite cu diplomă, specialitatea 
Medicină Generală/ Pediatrie, cu certificat de membru 
eliberat de  OAMGMAMR vizat la zi, nu se solicită 
vechime în specialitate. Candidații vor depune personal 
dosarele de concurs începând cu data de 04.08.2021 (data 
publicării anunțului)pe o perioadăde 10 zile lucrătoare, 
conform legislației în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 
din Str.Parfumului, nr 2-4, sector 3, București, astfel: L - 
J: 9:00-15:30, V: 9:00-13:00. Documentele solicitate pentru 
dosarul de înscriere la concurs se regăsesc pe site-ul 
institutiei, http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunita-
ti-angajare. Concursul va constaîn 3 etape succesive: - 
selecția dosarelor de înscriere, - proba scrisă; - proba 
interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai 
candidaţii declaraţi admiși la etapa precedentă. Proba 
scrisă și interviul se susțin din bibliografia afișată pe 
site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/
oportunitati-angajare. Proba scrisă va avea loc în data de 

25.08.2021, ora 10.00. Proba interviu până în data de 
31.08.2021, ora 10.00 (în maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise). Rezultatele selecției dosa-
relor se afișează la sediul instituției și pe pagina de inter-
netîn termen de maximum două zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele 
probei scrise și a probei interviu se vor afișa la sediul 
instituției și pe pagina de internet în termen de maximum 
o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Informații 
suplimentare în ceea ce priveste locația unde se va desfă-
șura concursul se pot obține la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din 
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București sau la 
numărul de telefon 0730013862. Candidații trebuie să fie 
protejați cu mască la momentul depunerii dosarului, 
precum și pe perioada susținerii probelor.

l Comuna Ciurea, judeţul Iași, cu sediul în satul Ciurea, 
strada Merilor nr.468, comuna Ciurea, judeţul Iași, orga-
nizează concurs, în condiţiile prevăzute de HG nr. 
286/2011 completată și  modificată,  pentru ocuparea,  pe 
perioadă  nedeterminată, a următoarelor posturi de 
natură  contractuală: A) În cadrul Creșei  Sfânta  Maria– 
punctul de lucru din satul Hlincea: -1 (un) post de Asis-
tent  Medical; -2 (două) posturi de Educator-Puericultor, 
SSD; -2 (două) posturi  de  Educator-Puericultor,  M; -3 
(trei) posturi  de  Îngrijitor/ Infirmier. B) În cadrul Creșei 
Sfânta Maria din satul Lunca Cetățuii: -1 (un)  post  de  
Asistent  Medical; -2 (două) posturi  de  Educator-Pueri-
cultor,  SSD; -3 (trei) posturi  de  Educator- Puericultor, 
M. C) În cadrul Creșei din satul Dumbrava: -1 (un) post  
de  Asistent  Medical; -3 (trei) posturi de Educator-Pueri-
cultor, SSD; -3 (trei) posturi  de  Educator-Puericultor,  M; 
-3 (trei) posturi de Îngrijitor/ Infirmier; -1 (un) post de 
Bucătar; -1 (un) post de Ajutor de Bucătar. D) În cadrul 
Centrului  de zi Dumbrava minunată  din satul 
Dumbrava: -1 (un) post de Educator Specializat S, Prin-
cipal. E) În cadrul Direcției de asistență  social-comuni-
tară Ciurea: -1 (un) post de Psiholog; -1 (un) post de 
Asistent  Medical Comunitar. F) În cadrul Compartimen-
tului  administrativ din Primăria comunei Ciurea: -1 (un) 
post de Inspector, S, I. G) În cadrul Compartimentului de 
gospodărie  comunală și protecția mediului Ciurea: -1 
(un) post de Muncitor Calificat, M; -1 (un) post de 
Muncitor  Necalificat; -2 (două)  posturi  de  Șofer. 
Concursul se va desfășura  astfel: -Proba scrisă: 
27,08.2021, ora 10.00; -Proba practică (doar pentru postu-
rile din cadrul  Compartimentului de  gospodărie  comu-
nală și protecția mediului Ciurea): 27.08.2021, ora 10.00. 
-Interviu: 30.08.2021, ora 11.00. Pentru  participarea  la  
concurs  candidaţii trebuie să  îndeplinească  următoarele  
condiţii: A)  Condiţiile  generale prevăzute de art.3 din 
HG nr. 286/2011: B) Condiţii  specifice  posturilor: -pentru 
toate posturile  de  Asistent  medical precum și cel de 
Asistent  Medical  Comunitar – candidaţii  trebuie  să  
facă  dovada absolvirii  studiilor  postliceale/ superioare  
de  scurtă  durată (3 ani) în domeniul sanitar, să deţină  
atestat / autorizaţie de liberă practică vizat/ă la zi ori 
Certificat de membru al OAMGMAM și cu o vechime de 
minim 6 luni în specialitatea  studiilor; -pentru posturile  
de  Educator  Puericultor  SSD cu studii superioare-  
candidaţii  trebuie să facă dovada  absolvirii studiilor  
superioare  cu  diplomă  de  licenţă  la  profilul asistență  
socială,  sociopsihopedagogie  sau  pedagogie. Constituie 
un avantaj deţinerea unei specializări  în  domeniul  
educator - puericultor. Condiţii  de  vechime  -fără  
vechime; -pentru  posturile de Educator  Puericultor   M 
cu studii  medii- candidaţii  trebuie  să  facă  dovada  
absolvirii studiilor  medii  cu  diplomă  de  bacalaureat. 
Constituie un avantaj deţinerea unei  diplome  de  bacala-
ureat  emisă  de un  liceu pedagogic. Condiţii  de  vechime 
minim  2 ani  în  câmpul  muncii; -pentru  posturile de 
Îngrijitor/ Infirmier-  candidaţii  trebuie să facă dovada  
absolvirii a minim 10 clase primare/ școală  profesională   
și o vechime de minim 2 ani în câmpul muncii. Constituie  
un  avantaj deţinerea  unui  certificat/diplomă de infir-
mier ori certificat de absolvire a unui  curs de igienă. 
-pentru   posturile de Bucătar și Ajutor  de Bucătar- 
candidaţii  trebuie  să  facă dovada absolvirii   studiilor 
medii cu diplomă  de bacalaureat,  diplomă/ certificat de 
specializare în meseria de bucătar/ ajutor  bucătar și cu o 
vechime de minim  3 ani în specializarea deţinută. 
-pentru posturile  de Conducător Auto din cadrul 

Compartimentului  de  gospodărie comunală  și  protecția  
mediului  Ciurea  candidaţii  trebuie  să  facă  dovada  
absolvirii a minim 10 clase primare/ școală  profesională, 
să deţină permis de conducere  categoriile B1, B, C1, C,  
BE, C1E, CE, să dețină  certificat de competențe  pentru  
mașinist  terasamente  ori atestat de șofer profesionist.  
Constituie  un  avantaj  deținerea,  în plus a următoarelor 
categorii: D, D1, D1E și DE. Condiții  de  vechime- 
minim 3 ani, în câmpul muncii.  -pentru postul de 
Inspector , S, I  în cadrul Compartimenului  adminis-
trativ din Primăria Ciurea candidaţii trebuie să facă 
dovada  absolvirii studiilor superioare de lungă/ scurtă  
durată, cu diplomă de licenţă și să aibă o vechime în 
câmpul muncii de minim 5 ani. -pentru  postul  de  
Muncitor  Necalificat (salubrizare) din cadrul  Comparti-
mentului de gospodărie  comunală și protecția mediului  
Ciurea candidaţii  trebuie să facă dovada absolvirii  
claselor  primare,  fără  vechime. -pentru  postul  de  
Muncitor Calificat din cadrul Compartimentului  de  
gospodărie comunală și  protecția mediului Ciurea candi-
daţii  trebuie să facă dovada  absolvirii studiilor  medii  cu 
diplomă de bacalaureat  și  o vechime în câmpul muncii 
de minim 5 ani. -pentru postul de Psiholog– candidaţii  
trebuie să facă dovada absolvirii  studiilor superioare de 
specialitate cu Diplomă de licenţă. Constituie  avantaj  
deținerea  unui  Atestat de liberă  practică. Condiții  de  
vechime– fără vechime; -pentru postul  de  Educator 
Specializat  S, principal– candidaţii  trebuie să facă 
dovada   absolvirii  studiilor  superioare, cu Diplomă de 
licenţă și cu o vechime în câmpul muncii de minim 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare  la  concurs 
până la data 18 august 2021, ora 14.00, la sediul Primăriei  
comunei Ciurea, judeţul Iași. Concursul  se va desfășura  
la  sediul  Primăriei comunei  Ciurea din satul Ciurea, 
strada Merilor nr.468, comuna Ciurea,  județul  Iași. 
Anunțul  privind organizarea  concursului  se va afișa și 
pe site-ul oficial al instituției www.comunaciurea.ro,  
secțiunea  concursuri. Relaţii suplimentare se pot obţine 
de pe site-ul  oficial al instituției www.comunaciurea.ro,  
secțiunea  concursuri sau la numărul de telefon 
0232/296260.

CITAȚII
l Romania. Judecatoria Sannicolau Mare. Dosar nr. 
1199/295/2021. Citatie dos nr. 1199/295/2021. Parata 
Cnejevits Hermina (nascuta Barzac), cu ultimul domiciliu 
cunoscut in loc. Saravale nr. 31, jud. Timis, este citata la 
Judecatoria Sannicolau Mare, in data de 27.10.2021, 
compeltul 3 civil, orele 10:00 in process cu recamantul 
Miatov Stefan, cauza avand ca obiect “declarare judeca-
toreasca a mortii.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numiţii: Oancea 
Ionuţ și Șelaru Maria - Nicoleta cu domiciliul în comuna 
Cîineni, sat Cîinenii Mari, jud. Vâlcea în calitate de inti-
maţi în dosarul civil nr.2345/90/2021, cu termen de jude-
cată la data de 10.08.2021 aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; Dumitrescu Alexandru Ionuţ cu domiciliul în 
Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Kalamata nr.21, jud. 
Vâlcea în calitate de intimat în dosarul civil 
nr.2249/90/2021, cu termen de judecată la data de 
10.08.2021 af lat pe rol la Tribunalul Vâlcea; Niţu 
Alexandra Maria cu domiciliul în Municipiul Drăgășani, 
strada Decebal nr.2, bloc G, scara A, etaj 3, apart.12, jud. 
Vâlcea în calitate de intimată în dosarul civil 
nr.2179/90/2021, cu termen de judecată la data de 
10.08.2021 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l „Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator 
judiciar conform incheiere din  28.07.2021 Tribunal 
Prahova, dosar nr. 3390/105/2021, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei debitorului Consi-
fort Construct SRL Sat Magureni, Comuna Magureni, 
Nr.804, jud. Prahova, J29/2729/2008, CUI 24567224. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor este de 10.09.2021. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comuni-
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carea tabelului suplimentar al creanţelor este 
20.09.2021. Termenul pentru întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat al creanţelor este 15.10.2021. Prima 
adunare a creditorilor la data de 24.09.2021 ora 14:00.

l Anunț de participare la sesiunea de selecție a proiec-
telor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Jude-
țului Gorj pe anul 2021, pentru activități sportive 
nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de 
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Județul Gorj face cunoscută intenția 
de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă 
pentru anul de execuție financiară 2021, în baza preve-
derilor art.16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Pe plan județean, 
acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile 
bugetului Județului Gorj este reglementată de „Ghidul 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondu-
rile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități 
nonprofit de interes general din domeniul sport în anul 
bugetar 2021”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 98 din 30.07.2021. Consiliul Județean 
Gorj a aprobat în bugetul Județului Gorj pe anul 2021 
suma de 150.000 lei (Capitolul bugetar 67.02.02 – 
cultură, recreere, religie), pentru finanțarea activităților 
sportive nonprofit de interes general în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare. „Ghidul privind regimul finan-
țărilor nerambursabile din fondurile bugetului Jude-
țului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes 
general din domeniul sport în anul bugetar 2021” poate 
fi consultat pe site-ul autorității finanțatoare la secți-
unea https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/
activitati/finantari-nerambursabile-o-n-g/. Astfel, în 
perioada 09 august- 25 august 2021, U.A.T. - Județul 
Gorj lansează sesiunea de selecție a proiectelor sportive, 
domeniile vizate fiind “Promovarea sportului de perfor-
manță” și “Sportul pentru toți”, care vor beneficia de 
finanțare nerambursabilă de la bugetul Județului Gorj 
pe anul 2021, în baza Legii nr. 350/2005. Data limită 
pentru depunerea propunerilor de proiecte, pentru care 
se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul Jude-
țului Gorj, este 25 august 2021, ora 16:00. Autoritatea 
finanțatoarea reduce termenul de depunere a solicită-
rilor, de la 30 de zile la minimum 15 zile, de la publi-
carea anunțului cu scopul accelerării procedurii de 
selecție fundamentat pe interesul reciproc al subiectelor 
contractelor de finanțare, ce decurge din necesitatea 
optimizării termenului de implementare a potențialelor 
proiecte depuse de persoane fizice și juridice fără scop 
lucrativ, ce urmează să fie selectate în condițiile prevă-
zute la art.20 alin.2 din Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare. Durata de imple-
mentare a proiectelor se va încadra în intervalul de timp 
cuprins între data semnării contractului de finanțare și 
30 noiembrie 2021. Dosarul propunerii de proiect se va 
depune în plic închis, cu adresă de înaintare, la registra-
tura autorității finanțatoare, respectiv str. Victoriei, nr. 
4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj. Perioada de 
selecție și evaluare a proiectelor este 26 august-09 
septembrie 2021. Informații suplimentare cu privire la 
procedura de selecție a proiectelor pot fi obținute la 
sediul Consiliului Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 4, 

Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj, tel. 0253214006, 
fax. 0253212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro. Anunțul de 
participare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a 
VI-a nr. 147 din 03.08.2021. 

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Asociaţia „Ordinul Militar și Ospitalier al 
Sfântului Lazăr de Ierusalim”, cu sediul în Brașov, Calea 
Făgărașului, nr.7, jud.Brașov, CIF: 21847742, înregistrată 
în Registrul Special al Asociatilor și Fundaţiilor de pe 
lânga Judecătoria Brașov sub nr. 40/2007, și în Registrul 
Naţional al Asociaţiilor și Fundaţiilor sub nr.5645/A/2007, 
prin reprezentant legal Președinte, avocat Pârăianu 
Marius Stefan, ţinând cont de necesitatea desfășurării 
activităţii statutare și pe perioada stării de alertă, cu 
respectarea regulilor stabilite la nivel naţional în contextul 
situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS +Cov2, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asocia-
ţilor, în conformitate cu prevederile art.15.2.2 coroborat 
cu art.15.2.6, din Statut, și ale OG 26/2000, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, privind 
asociaţiile și fundaţiile, pentru data de vineri, 10 septem-
brie 2021, ora 18.00, la sediul din Brașov, Calea Făgăra-
șului, nr.7, jud.Brașov, sala de conferinţe, cu următoarea 
ordinea de zi: 1. Situaţia membrilor asociaţi (decese, 
retrageri, excluderi și admiteri de noi membri); 2.Comple-
tarea Consiliului Director în condiţiile vacantării funcţiei; 
3.Diverse. În situaţia în care, la prima convocare nu vor fi 
indeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege și de 
Statut, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor 
va fi convocată a doua oară, în ziua următoare sâmbătă, 
11 septembrie 2021, ora 10.00, la aceeași locaţie și cu 
aceeași ordine de zi. Președinte, avocat Pârăianu Marius 
Ştefan.

LICITAȚII
l Primăria comunei Mănăstirea Humorului anunță 
scoaterea la vânzare prin licitație publică a două terenuri 
aparținând domeniului privat al comunei, în suprafață de 
368mp, respectiv de 1.167 mp, situate în intravilan si 
extravilan. Prețul Documentației de atribuire este de 
50lei/exemplar și se poate obține de la Compartimentul 
urbanism, cadastru, achiziții publice și managementul 
proiectelor din cadrul Primăriei. Data limită de solicitare 
clarificări: 17.08.2021. Data limită de depunere a ofertelor 
este 26.08.2021, ora 09.00. Şedința publică de deschidere 
a ofertelor va avea loc în data de 26.08.2021, ora 10.00, la 
sediul Primăriei comunei Mănăstirea Humorului.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina, reprezen-
tata prin practician in insolventa Ciulianu Elena 
Cozmina, in calitate de  lichidator  judiciar  al debitoarei 
M.F.M. Proinvest Grup SA cu sediul in București, Sector 
1, București, Sector 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 160B, 
Et.P, Ap.1, CUI 15840944, J40/14221/2003, cu indepli-
nirea atributiilor prevazute de legea 85/2006, conform  
incheierii de sedinta  din data de 08.09.2020 pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila in dosar nr. 
27578/3/2013, anunta scoaterea la vanzare a bunului 
imobil aflat in proprietatea M.F.M. Proinvest Grup SA 
constand in: in teren in suprafata de 386.50 mp  si 
constructie  edificata pe acesta in regim  P+1 in  suprafata 
de 158 mp situat in  Oras Voluntari, Str. Vasile Alecsandri, 
Nr.1A, Cartier/Complex Madrid, Jud. Ilfov inscris in CF  
113555  (CF vechi 9442), tarla 24, parcela 445/6/4, lot 31 
si drumul de access in cota indiviza de 139.75 mp  la 
suma de 136.160 Euro exclusiv TVA. Prima vanzare a 
bunului imobil apartinand societatii debitoare se va orga-
niza in data de 10.08.2021, ora 13.00 prin licitatie publica 

cu strigare. In cazul in care bunul imobil nu se va vinde la 
primul termen de licitatie, incepand cu  17.08.2021, se vor 
organiza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de marti, 
la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 
10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum 
si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judi-
ciar din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 
4, ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 500 
lei. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 0726.014.837.

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 Provița de Jos, Sat Provița de Jos, nr. 
494A, Provița de Jos, judeţul Prahova, telefon 
0244354227, fax 0244354792, email primaria@comuna-
provitadejos.ro. 2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
Cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Centrului 
Cultural Mihai Eminescu, spaţiu în suprafaţă totală de 
39,01 mp, spaţiu care aparține domeniului public al 
Comunei Provița de Jos. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: Se găsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de 
la sediul Primăriei Comunei Provița de Jos. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul 
Achiziții Publice, Dascălu Nicoleta, tel: 0244354227. 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: 100 lei. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificarilor: 05/08/2021, ora 
16:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16/08/2021, ora 16:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Provița de Jos, 
registratura. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
17/08/2021, Ora 10:00. 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 Prahova, Secţia Contencios 
Administrativ, localitatea Ploiești, str. Văleni, nr. 44, tel: 
0244544781, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării : 23/07/2021.

l Compania Energopetrol SA, societate in reorganizare, 
prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde 
prin licitatie publica, teren in suprafata de 542 mp, avand 
nr. cadastral 28650, inscris in CF nr. 28650, situat in 
Campina, Str. Industriei, nr. 3 Bis, Judetul Prahova, 
proprietatea societatii Compania Energopetrol SA, la 
pretul de 40 Euro/mp fara TVA, impreuna cu construc-
tiile amplasate pe acesta, respectiv C2 (fosta C6) – Hala 
(S+P) in suprafata construita la sol de 132 mp si supra-
fata desfasurata de 252 mp, avand nr. cadastral 28650-C2 
si constructia C1(fosta C5) – Rampa beton in suprafata 

construita la sol de 27 mp, avand nr. cadastral 28650-C1, 
proprietatea societatii Energopetrol Com SA, la pretul de 
36.320 euro fara TVA. Licitatia se va organiza la sediul 
administratorului judiciar in data de 09.08.2021 ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 11.08.2021, 
13.08.2021, 16.08.2021, 18.08.2021, 20.08.2021, 
23.08.2021, 25.08.2021, 27.08.2021, 30.08.2021, 
01.09.2021, 03.09.2021, 06.09.2021, 08.09.2021, 
10.09.2021, 13.09.2021, 15.09.2021, 17.09.2021, 
20.09.2021, 22.09.2021, 24.09.2021, 27.09.2021, 29.09.2021 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la administratorului judiciar, la 
numerele de telefon 0723357858/ 0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie publică a 
autoturismului Iveco Daily aflat in proprietatea lui 
AUTO RO SRL, in faliment, an fabricatie 2006, pe moto-
rina, aprox. 528.366 km la pretul de 4.350 lei + TVA. 
Stare fizica nesatisfacatoare, stare avansata de coroziune, 
multiple zgarieturi, necesita multiple reparatii. Licitaţiile 
publice sunt organizate in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 09.06.2021 si vor avea loc pe data de: 07.09.2021, 
09.09.2021, 14.09.2021, 16.09.2021, 21.09.2021, 
23.09.2021, 28.09.2021, 30.09.2021,  05.10.2021, 
07.10.2021,  orele 12:00 în Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344/104525.

l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar anunta vanzarea la licitatie a 
urmatoarelor bunuri mobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, si anume: autoutilitara Peugeot Boxer, an fabri-
catie 2000, la pretul de 2.625 lei fara TVA, mobilier birou 
la pretul de 215 lei fara TVA, rezervor bazin la pretul de 
11.050 lei fara TVA, distribuitor pompa la pretul de 3.000 
lei fara TVA. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de evaluare si aprobat  de 
Adunarea Creditorilor din 09.01.2017. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 07.09.2021, 09.09.2021, 
14.09.2021, 16.09.2021, 21.09.2021, 23.09.2021, 
28.09.2021, 30.09.2021, 05.10.2021, 07.10.2021 orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Pentru participarea la 
licitatie pentru fiecare bun se va achita o taxa cuprinsa 
intre 50 lei si 500 lei la care se adauga TVA. Relatii supli-
mentare la telefon  0344104525.

l ANUNT. Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii 
anunta declansarea procedurilor de atribuire a 3 proiecte 
din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministe-
rului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.  Termenul limita 
de depunere a expresiilor de interes pentru participarea la 
licitatie este 16.08.2021, ora: 13.00, la sediul MCID din 
Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sect.1, cod 
postal.010362. Procedura de atribuire a proiectelor denu-
mite: „Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea capabili-
tatilor nationale in domeniul comunicatiilor cuantice.
(QTSTRAT)”, “Tehnologie pilot conservativa de regene-
rare a solului, acumulare a carbonului prin lucrari de 
mecanizare „minimum tillage” si reconstructie ecologica 
prin impadurire” si: „Dezvoltarea tehnologiilor inovative 
utilizand inteligenta artificiala pentru valorificarea 
biomasei din arealele lacustre in vederea sustinerii dura-
bile a energiei verzi” se realizeaza in conformitate cu 

prevederile HG. nr. 1266/2004 si OMCID nr. 377 din 
29.07.2021. Expresia de interes pentru fiecare proiect se 
va completa conform modelului postat pe pagina web a 
MCID (www.research.gov.ro) si poate fi propusa de un 
singur participant sau de un grup/consortiu de partici-
panti asociati, persoane juridice, care se constituie ca 
parteneri in cadrul proiectului respectiv. Participantii 
trebuie sa se incadreze in categoriile de unitati si institutii 
prevazute la art. 7 si 8 din OG. nr. 57/2002, aprobata prin 
Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Indiferent care este calitatea participantului, titular 
sau partener in consortiu, o entitate poate depune o 
singura expresie de interes si/sau o singura oferta. Condi-
tiile referitoare la eligibilitatea potentialilor contractori se 
aplica cumulativ si in egala masura tuturor potentialilor 
contractori, subcontractori, precum si tuturor potentia-
lilor contractori asociati la o oferta comuna, indiferent de 
metoda de selectare.

l SC Local Urban SRL Turnu Măgurele, punct de lucru 
în str. Stadionului , nr. 12, judeţul Teleorman, cod poștal 
145200, CUI RO30055849; J34/168/2012, telefon/fax 
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.com, anunţă 
organizarea licitaţiei publice, pentru închirierea unor 
spaţii medicale situate în incinta imobilului Policlinica 
Municipală  ”Dr. Valentin Munteanu” din Turnu Măgu-
rele, str. Cpt. Stănculescu, nr. 21. Caietele de sarcini se pot 
cumpăra de la punctul de lucru din str. Stadionului, nr. 
12, etaj 1, camera 5 -  contravaloarea caietului de sarcini 
este de 25 Lei. Prima ședinţă de licitaţie va avea loc la 
termenul din data de 23.08.2021, ora 10.00 la punctul de 
lucru din str. Stadionului nr. 12. Termenul limită de depu-
nere a cererii și documentaţiei pentru înscrierea la licitaţie 
este 19.08.2021, ora  16.00. În situaţia neadjudecării sau 
neîndeplinirii condițiilor de desfășurare la primul termen 
al licitației, se va organiza o altă ședinţă de licitaţie în 
data de 06.09.2021, la ora 10.00,  iar cererile de înscriere și 
documentaţia aferentă se vor putea depune cel târziu în 
data de 02.09.2021, ora 16.00.

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 Alexandru cel Bun, cu sediul în comuna 
Alexandru cel Bun, sat Viișoara, Str. Cuza Vodă, nr. 48, 

județul Neamț, telefon 0233/241.018, fax 0233/241.454, 
e-mail: primariaacbnt@yahoo.com, cod fiscal 2613036. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: imobil denumit Şcoală veche Vaduri, 
format din teren în suprafață de 1.994 mp și construcția 
P+E amplasată pe acesta având suprafața construită 758 
mp/suprafața construită desfășurată 1.516mp, imobil 
situat în intravilanul satului Vaduri și înscris în cartea 
funciară a comunei Alexandru cel Bun nr.55344 sub 
numărul cadastral 55344, cu destinația: desfășurarea de 
activități medicale și conexe actului medical. Bunul 
pentru care a fost aprobată concesiunea prin H.C.L. nr. 
42/18.06.2021, în baza O.U.G. nr.57/03.07.2019, fiind 
proprietatea publică a Comunei Alexandru cel Bun. 
3.Informații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare 
scrisă de la sediul Primăriei Comunei Alexandru cel Bun. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Alexandru cel Bun, comuna 
Alexandru cel Bun, sat Viișoara, Str.Cuza Vodă, nr.48, 
județul Neamț. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Documen-
tația de atribuire se poate obține de la sediul conceden-
tului contra sumei de 30Lei, achitată la Casieria 
Primăriei. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
20.08.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 30.08.2021, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Alexandru cel Bun, comuna 
Alexandru cel Bun, sat Viișoara, Str.Cuza Vodă, nr. 48, 
județul Neamț. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 2 (două) exemplare. 5. Data și locul 
la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 31.08.2021, ora 10.00, Primăria Comunei 
Alexandru cel Bun, comuna Alexandru cel Bun, sat 
Viișoara, Str.Cuza Vodă, nr.48, județul Neamț. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Neamț -Secția I Civilă și de Contencios Adminis-

NOTIFICARE 
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, 

jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, 
notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC 
IFS MONTE CARLO CLUB SRL, prin Încheierea civilă nr. 28/JS/CC/28.07.2021  pro-
nunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 2401/115/2021.

Debitorul SC IFS MONTE CARLO CLUB SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 
67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului S.C. IFS MONTE CARLO CLUB S.R.L, cu sediul social in 
Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr.4°, spaţiu comercial 1/1, bl. 4A, sc. 4, parter, Jud. Ca-
ras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/283/2013, CUI 31709615  
trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii 
de admitere a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin până la termenul limită din data 
de 13.09.2021. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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trativ, Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr.5, județul Neamț, 
cod poştal 610012, telefon 0233/219.493, fax 
0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 03.08.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: U.A.T.Comuna Dăeni, comuna Dăeni, Str.Prin-
cipală, nr.42, județul Tulcea, telefon 0240/577.603 /fax 
0240/577.778, e-mail: primariadaeni@yahoo.com, cod 
fiscal 4794087. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: Teren, în suprafață de 
1.756 mp, proprietate privată a Comunei Dăeni, situat în 
intravilan Dăeni, Tarla 1, Parcela A7, CF39175, conform 
H.C.L. Dăeni nr.33 din 22.06.2021 şi 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 solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Dăeni. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariat 
-Primăria Comunei Dăeni, cu sediul în comuna Dăeni, 
Str.Principală, nr.42, județul Tulcea. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Documentația de atribuire costă 109 Lei, ce se 
achită la Casierie sau în contul RO55TREZ64221360250 
XXXXX, deschis la Trezoreria Măcin. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 23.08.2021, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 31.08.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Dăeni, Dăeni, 
Str.Principală, nr.42, județul Tulcea, cod poştal 827065. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
01.09.2021, ora 11.00, Sala de şedințe a Primăriei 
Comunei Dăeni, Str.Principală, nr.42, județul Tulcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Judecătoria Măcin, Măcin, Str.George Coşbuc, nr.2-4, 
județul Tulcea, cod poştal 825300, telefon 0240/573.128, 
0240/573.129, fax 0240/573.129, e-mail: registratura.
tljm@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
03.08.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Marpod, comuna Marpod, localitatea Marpod, nr.327, 
județul Sibiu, cod poştal 557135, telefon/fax 0269/583.289, 
0269/583.288, e-mail: clmarpod@yahoo.com, cod fiscal 
4480238. 2. Informații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 
6.600mp, aparținând domeniului privat al Comunei 
Marpod, având următoarele date de identificare: teren 
agricol categoria fâneață, situat în extravilanul localității 
Marpod, înscris în cartea funciară nr.101497 Marpod, 
număr cadastral 101497, Tarla 29, Parcela nr. 780/2, 
temei legal H.C.L. nr. 39/22.07.2021 şi 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 solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Marpod, prin e-mail la adresa clmarpod@yahoo.com sau 
de pe site-ul oficial www.primariamarpod.ro. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Sediul Primăriei Comunei 
Marpod -Compartimentul Agricol şi Cadastru, comuna 
Marpod, localitatea Marpod, Str. Dealului, nr. 327, 
județul Sibiu, cod poştal 557135. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 17.08.2021, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofer-

tele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.08.2021, 
ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Primăriei Comunei Marpod -Registratură, comuna 
Marpod, localitatea Marpod, Str.Dealului, nr. 327, județul 
Sibiu, cod poştal 557135. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă 
într-un singur exemplar original. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
25.08.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Marpod din comuna Marpod, localitatea Marpod, Str.
Dealului, nr.327, județul Sibiu, Sala de şedințe a Consi-
liului Local al Comunei Marpod. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi /sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Actiunea în justiției 
se poate introduce la Secția Contencios Administrativ a 
Tribunalului Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei, nr.33, județul Sibiu, 
cod poştal 550188, telefon 40269/217.104, fax 
40269/217.702, email: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 03.08.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Băbiciu, comuna Băbiciu, Str. Caracal, 
nr. 93, județul Olt, telefon/fax 0249/532033, e-mail: 
contact@primariababiciu.ro, cod fiscal 4394579. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren extravilan, păşune, în suprafață de 
224.275mp, Tarla 76, P 2, amplasat în comuna Băbiciu, 
județul Olt, bun proprietate privată a Comunei Băbiciu, 
județul Olt, conform H.C.L. nr. 9/25.06.2021 şi temeiului 
legal: O.U.G. nr.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 intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Băbiciu, județul Olt. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimetul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Băbiciu, comuna Băbiciu, Str. 
Caracal, nr. 93, județul Olt. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.08.2021, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 25.08.2021, ora 
11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta 
va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Băbiciu, 
comuna Băbiciu, Str. Caracal, nr.93, județul Olt. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 26.08.2021, ora 13.00, la sediul Primăriei 
Comunei Băbiciu, comuna Băbiciu, Str. Caracal nr. 93, 
județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
şi /sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, 
Str.Mânăstirii, nr.2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 
0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@jus.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 02.08.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Băbiciu, comuna Băbiciu, Strada 
Caracal, nr.93, județul Olt, telefon/fax 0249/532.033, 
e-mail: contact@primariababiciu.ro, cod fiscal 4394579. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Teren neproductiv, în suprafață de 
151.425mp, Tarla 73, P1, amplasat în Comuna Băbiciu, 
județul Olt, bun proprietate privată a comunei Băbiciu, 
județul Olt, conform H.C.L. 9/25.06.2021 şi 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 documen-

tației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Băbiciu, județul Olt. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartimetul Secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei Băbiciu, comuna Băbiciu, 
Strada Caracal, nr.93, județul Olt. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 17.08.2021, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.08.2021, 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Băbiciu, comuna Băbiciu, Strada Caracal, nr.93, județul 
Olt. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul interior. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 26.08.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Băbiciu, comuna Băbiciu, Strada Caracal, nr.93, 
județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, 
Str. Mânăstirii, nr.2,județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 
0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@jus.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 02.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Moldovița, cu sediul în 
comuna Moldovița, județul Suceava, telefon/fax 
0230/336.190, email: primaria.moldovita@yahoo.com, 
cod fiscal 4326671. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie vândut: 11 loturi 
de teren, proprietate privată a Comunei Moldovița, după 
cum urmează: -lot identic cu nr.cadastral 34500 din C.F. 
34500 Moldoviţa în suprafaţă de 158mp, teren situat în 
sat Moldovița; -lot identic cu nr. cadastral 34463 din 
C.F.34463 Moldoviţa în suprafaţă de 758mp, teren situat 
în sat Moldovița; -lot identic cu nr.cadastral 34445 din 
C.F.34445 Moldoviţa în suprafaţă de 4.085mp, teren 
situat în sat Moldovița; -lot identic cu nr.cadastral 34439 
din C.F.34439 Moldoviţa în suprafaţă de 1.607 mp, teren 
situat în sat Moldovița; -lot identic cu nr.cadastral 34506 
din C.F.34506 Moldoviţa în suprafaţă de 77mp, teren 
situat în sat Demacuşa; -lot identic cu nr.cadastral 34498 
din C.F.34498 Moldoviţa în suprafaţă de 331 mp, teren 
situat în sat Moldovița; -lot identic cu nr. cadastral 34451 
din C.F.34451 Moldoviţa în suprafaţă de 47mp, teren 
situat în sat Moldovița; -lot identic cu nr.cadastral 34438 
din C.F.34438 Moldoviţa în suprafaţă de 263mp, teren 
situat în sat Moldovița; -lot identic cu nr.cadastral 34253 
din C.F. 34253 Moldoviţa în suprafaţă de 2.500 mp, teren 
situat în sat Moldovița; -lot identic cu nr.cadastral 34505 
din C.F.34505 Moldoviţa în suprafaţă de 112mp, teren 
situat în sat Demacuşa; -lot identic cu nr. cadastral 34452 
din C.F.34452 Moldoviţa în suprafaţă de 200mp, teren 
situat în sat Moldovița, conform H.C.L. nr. 28/30.07.2021 
şi 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 documen-
tației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției sau se 
poate consulta pe site-ul: www.primariamoldovita.ro. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se poate obține de la Birou Urba-
nism din cadrul Primăriei Comunei Moldovița, cu sediul 
în comuna Moldovița, județul Suceava, cod poştal 
727385. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei, ce 
se achită la casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 09.09.2021, ora 16.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 17.09.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Moldovița, cu sediul 
în comuna Moldovița, județul Suceava, cod poştal 

727385. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data 
şi locul la care se va desfaşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 20.09.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Moldovița, județul Suceava. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Suceava, municipiul 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.62, judetul Suceava, cod 
poştal 720062, telefon 0230/214.948, 0230/523.290, email: 
trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
03.08.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Băbiciu, comuna Băbiciu, Strada 
Caracal, nr.93, județul Olt, telefon/fax 0249/532.033, 
e-mail: contact@primariababiciu.ro, cod fiscal 4394579. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren extravilan, păşune, în suprafață de 
324.300mp, Tarla 78, P1, amplasat în Comuna Băbiciu, 
județul Olt, bun proprietate privată al Comunei Băbiciu, 
județul Olt, conform H.C.L. 9/25.06.2021 şi 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 documen-
tației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Băbiciu, județul Olt. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului /compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartimetul Secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei Băbiciu, comuna Băbiciu, 
Strada Caracal, nr.93, județul Olt. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 17.08.2021, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.08.2021, 
ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Băbiciu, comuna Băbiciu, Strada Caracal, nr. 93, județul 
Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul interior. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 26.08.2021, ora 15.00, la sediul Primăriei 
Comunei Băbiciu, comuna Băbiciu, Strada Caracal, nr.93, 
județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, 
Str.Mânăstirii, nr.2,județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 
0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@jus.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 02.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Consiliul Local Solonț, comuna Solonț, Str.
Inv. Iosub Ion, nr.3, județul Bacău, telefon/fax 
0234/387.701, e-mail: primaria@comunasolont.ro, cod 
fiscal 4353102. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu 
în suprafață de 48,90 mp, situat în satul Sărata, Str.Ştefan 
cel Mare, nr. 47, comuna Solonț, județul Bacău, C.F. nr. 
600031, constituit din 6 camere, după cum urmează: 
Cabinet 1 -13,80mp; Cabinet 2 -9,00mp; Cabinet 3 -13,80 
mp; Centrală termică -4,50mp; Toaletă bărbați -2,60mp; 
Toaletă femei -5,20mp; ce aparține domeniului public al 
Consiliului Local Solonț, județul Bacău, conform H.C.L. 
nr.38/28.07.2021 şi temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul Registratură. 3.2. Denumirea şi 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 Registra-
tură al Comunei Solonț din cadrul Primăriei Comunei 
Solonț, comuna Solonț, Str. Înv. Iosub Ion, nr.3, județul 
Bacău. 3.3. Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/ 
exemplar, se achită la Casieria unității. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 17.08.2021, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 25.08.2021, ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Solonț, Str.Inv. Iosub 
Ion, nr.3, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul 
interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 26.08.2021, ora 10.00, 
Primăria Comunei Solonț, Str.Inv. Iosub Ion, nr.3, județul 
Bacău. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/ sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bacău, 
Bacău, Strada Cuza Vodă, nr.1, județul Bacău, telefon 
0234/207.604, fax 0234/207.606, e-mail: tr-bacau-info@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.08.2021.

l Primăria Comunei Săpoca, județul Buzău, cu sediul în 
comuna Săpoca, județul Buzău, strada Principală, nr. 
121, CIF 2663627, tel./fax: 0238/508.144 /0238/508.479; 
e-mail: primariasapocabz@gmail, persoană de contact 
-consilier juridic Neagu Mircea, organizează în data de 26 
august 2021, orele 09.00, la sediul său, o „Licitație publică 
deschisă” cu oferte în plic închis pentru închirierea unui 
teren în suprafață de 50 mp, pentru desfăşurarea activi-
tății de Fast-Food. Terenul face parte din domeniul privat 
al comunei, se află în intravilanul satului Săpoca, comuna 
Săpoca, Cv.45, lot 3, categoria curți construcții, nr.cadas-
tral 22851. Tariful minim de la care va porni licitația este 
de 35 lei/lună. Prețul documentației de atribuire este de 20 
Lei, taxa de participare la licitație este de 400Lei iar 
garanția de participare este de 50Lei. Persoanele intere-
sate pot cumpăra documentația de atribuire, de la 
Compartimentul de Achiziții Publice din cadrul primă-
riei, achitând contravaloarea documentației la Casieria 
Primăriei Comunei Săpoca. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este de 17 august 2021. Ofertele se depun 
într-un singur exemplar, la sediul concedentului pâna în 
data de 25 august 2021, inclusiv, în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 08.00-15.00, cu excepția zilelor de vineri cand 
ofertele vor fi depuse între orele 08.00-12.00. Instanța 
competentă în soluţionarea eventualelor litigii este Tribu-
nalul Buzău -secție de Contencios administrative şi fiscal 
iar termenele pentru sesizarea instanței sunt cele prevă-
zute de Legea nr. 554/2004 a Contenciosului adminis-
trativ. Informații suplimentare se pot obține de la sediul 
proprietarului.

l Primăria Comunei Săpoca, județul Buzău, cu sediul în 
comuna Săpoca, județul Buzău, strada Principală, nr. 
121, CIF 2663627, tel./fax: 0238/508.144 /0238/508.479; 
e-mail: primariasapocabz@gmail, persoană de contact 
-consilier juridic Neagu Mircea, organizează în data de 26 
august 2021, orele 10.00, la sediul său, o „Licitație publică 
deschisă” cu oferte în plic închis pentru închirierea unui 
teren în suprafață de 74 mp, în scopul înființării unui 
spațiu pentru depozitare butelii GPL. Terenul face parte 
din domeniul privat al comunei, este situat în intravilanul 
satului Săpoca, comuna Săpoca, Cv.45, P994, lot 1, cate-
goria curți construcții, nr. cadastral 22247. Tariful minim 
de la care va porni licitația este de 37 lei /lună. Prețul 
documentației de atribuire este de 20Lei, taxa de partici-
pare la licitație este de 400Lei iar garanția de participare 
este de 50Lei. Persoanele interesate pot cumpăra docu-
mentația de atribuire, de la Compartimentul de Achiziții 
Publice din cadrul primăriei, achitând contravaloarea 
documentației la Casieria Primăriei Comunei Săpoca. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 17 
august 2021. Ofertele se depun într-un singur exemplar, la 
sediul concedentului pâna în data de  25 august 2021, 
inclusiv, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-15.00, cu 
excepția zilelor de vineri când ofertele vor fi depuse între 
orele 08.00-12.00. Instanța competentă în soluţionarea 

eventualelor litigii este Tribunalul Buzău -secție de 
Contencios administrativ şi fiscal iar termenele pentru 
sesizarea instanței sunt cele prevăzute de Legea 
nr.554/2004 a Contenciosului administrativ. Informații 
suplimentare se pot obține de la sediul proprietarului.

l Primăria Comunei Săpoca, județul Buzău, cu sediul în 
comuna Săpoca, județul Buzău, strada Principală, nr. 
121, CIF 2663627, tel./fax: 0238/508.144 /0238/508.479; 
e-mail: primariasapocabz@gmail, persoană de contact 
-consilier juridic Neagu Mircea, organizează în data de 26 
august 2021, orele 11.00, la sediul său, o „Licitație publică 
deschisă” cu oferte în plic închis pentru închirierea unui 
teren în suprafață de 472 mp, în scopul înființării unor 
depozite-materiale. Terenul face parte din domeniul 
privat al comunei, este situat în intravilanul satului 
Săpoca, comuna Săpoca, Cv.45, P994, lot 2, categoria 
curți construcții, nr. cadastral 22248. Tariful minim de la 
care va porni licitația este de 236 lei/lună. Prețul docu-
mentației de atribuire este de 20Lei, taxa de participare la 
licitație este de 400 Lei iar garanția de participare este de 
50 Lei. Persoanele interesate pot cumpăra documentația 
de atribuire, de la Compartimentul de Achiziții Publice 
din cadrul primăriei, achitând contravaloarea documen-
tației la Casieria Primăriei Comunei Săpoca. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este de 17 august 2021. 
Ofertele se depun într-un singur exemplar, la sediul 
concedentului pâna în data de 25 august 2021, inclusiv, în 
fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-15.00, cu excepția 
zilelor de vineri cand ofertele vor fi depuse între orele 
08.00-12.00. Instanța competentă în soluţionarea eventu-
alelor litigii este Tribunalul Buzău -secție de Contencios 
administrative şi fiscal iar termenele pentru sesizarea 
instanței sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a 
Contenciosului administrativ. Informații suplimentare se 
pot obține de la sediul proprietarului.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comuna Fundu Moldovei, cu sediul la 
comunei Fundu Moldovei, județul Suceava, telefon/fax 
0371/505.061, 0230/577.356, email: office_fm@yahoo.com, 
cod fiscal 4326760. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: -Lot 1, în suprafaţă de 
731mp, categorie folosință fânaț, înscris în CF3636, din 
proprietatea privată a Comunei Fundu Moldovei, situat în 
intravilanul comunei, aprobat prin H.C.L nr. 33 din data 
de 30.07.2021 şi O.U.G nr. 57 din 03.07.2019 privind 
Codul Administrativ. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul Primăriei Comunei Fundu 
Moldovei. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei 
Comunei Fundu Moldovei, cu sediul în comuna Fundu 
Moldovei, str.Principală, nr.283, județul Suceava. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 100 Lei, care se pot achita la 
casieria Primăriei Comunei Fundu Moldovei. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 18.08.2021, ora 16.00. 
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 26.08.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Fundu 
Moldovei din comuna Fundu Moldovei, str. Principală, 
nr.283, județul Suceava. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 30.08.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Fundu Moldovei din comuna Fundu Moldovei, 
str.Principală, nr.283, județul Suceava. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, 
municipiul Suceava, Str.Ştefan cel Mare, nr.62, județul 
Suceava, cod poştal 720065, telefon 0230/214.948, fax 
0230/523.290, email: trsv-registratura@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 03.08.2021.


