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OFERTE SERVICIU
l Structural Constructii Civile SRL anunta 
vacantarea a 15 posturi de muncitori necalificati 
in constructii si un post de bucatar. CV-urile se 
pot depune la adresa de mail workinghands.
recruit@gmail.com pana la data de 7.11.2021.

l SC Tanasov Group din Iași, angajează condu-
cător auto, vorbitor de limba rusă, pentru a efectua 
curse periodice în Rusia și Turcia. Relații la 
tel.0749.828.410. Interviu în data de 8 noiembrie.

l SC Terra Trans din Iași angajează conducători 
auto, vorbitori de limba rusă pentru curse ocazio-
nale în Rusia și Turcia pe mașina de 3,5t. Relații 
la telefon 0749.828.410. Selecția are loc în data de 
8 noiembrie la sediul firmei.

l SC Pirifan SRL, având CUI: 26671, cu sediul 
în Bucuresti , Sectorul 1, Strada Puțul Lui Zamfir, 
nr.37, etaj 5, angajează: ambalator manual, cod 
COR 932101- 15 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în dome-
niul comertului. Selecția are loc în data de 
04.11.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l SC Bmg Bota&Dumitre SRL, având 
CUI:32461240, cu sediul în Sat Călinești-Oaș, 
Comuna Călinești-Oaș, Nr. 601, Judeţ Satu Mare, 
angajează: spălător vehicule, cod COR 912201- 
un post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul auto. Selecția are 
loc în data de 05.11.2021, ora 09.00, la sediul 
societății.

l FLF Patiseria Stars SRL din Arad angajează 3 
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod 
COR 941201, condiții minime: studii primare (8 
clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite 
până la data de 06.11.2021. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 07.11.2021 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0752.556.014.

l SC Anf lo Marketplace SRL, având 
CUI:43425145, cu sediul în București, Sectorul 4, 
Aleea Cricovul Dulce, nr. 5, bloc 16, scara 2, ap. 
23 angajează: femeie de serviciu, cod COR 
911201- 8 posturi; îngrijitor clădiri, cod COR 
515301- 4 posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
serviciilor. Selecția are loc în data de 04.11.2021, 
ora 09.00, la sediul societății.

l Smart Global Energy SRL, persoană juridică 
română, cu sediul în București, Sectorul 1, Bd.Ion 
Mihalache nr. 18, subsol, camera 2, înregistrată în 
Registrul Comerțului sub nr.J40/16633/2016, 

Identificator Unic la Nivel European (EUID): 
ROONRC.J40/7302/2019, având Cod Unic de 
Înregistrare 41214346, angajează: 3 Translatori- 
COR 264307, 3 Funcționari Planificatori- COR 
331304, 32 Sudori- COR 721208, 2 Maiștri 
sudură- COR 311515, 31 Lăcătuși mecanici- 
COR 721410; 3 Maiștri lăcătuși mecanici- COR 
311505, 61 Muncitori necalificați la asamblarea, 
montarea pieselor. Interviul va avea loc la data de 
08.11.2021, la ora 9.00, la sediul societății.

l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară 
– ITI Delta Dunării organizează concurs în data 
de 11 noiembrie 2021 - proba scrisă și în data de 
16 noiembrie 2021 (orele 10.00 - 12.00) - interviu 
(ora 10.00) pentru ocuparea postului de Coordo-
nator ITI. Data limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. Detaliile 
privind condițiile de participare, conținutul dosa-
rului, bibliografia, programul organizării și desfă-
șurării concursului, le găsiți pe site-ul Asociației 
pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta 
Dunării www.itideltadunarii.com (secțiunea 
Anunțuri - Recrutare Personal) și la sediul asoci-
ației din Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. 
Păcii, Nr. 20, în clădirea Consiliului Județean 
Tulcea - etajul 2 (corp legătură). Relații suplimen-
tare se pot obține la: Tel: 0731400481, persoană de 
contact Violeta Munteanu - inspector resurse 
umane Tel: 0731400469, persoană de contact Ana 
- Maria Covaciu - consilier juridic.

l Ministerul Energiei organizează concurs în 
data de 06.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă), 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
unui post vacant aferent funcției contractuale de 
execuție de consilier gr. IA din cadrul Direcției 
Generale Politici Energetice și Green Deal– 
Direcția Politici și Tranziție Energetică– Compar-
timentul Politici și Investiții în Energie. Pentru 
ocuparea postului sunt necesare: -studii de speci-
alitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diploma de licență sau echivalentă în domeniul 
științe inginerești/ științe economice, -cunoașterea 
limbii engleze– nivel mediu, dovedită pe baza 
unor certificate/ dimplome/ atestate emise în 
condițiile legii, -vechime în specialitate necesară: 
minimum 3 ani. Înscrierea candidaților se reali-
zează în perioada 08.11-19.11.2021 la sediul 
Ministerului Energiei din Strada Academiei 
nr.39– 41, Sector 1, București, etaj 3, camera 
3.1.2. (în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ). Concursul constă 
în 3 etape succesive și anume: selecţia dosarelor 
de înscriere, probă scrisă și interviul. Proba scrisă 
și interviul vor avea loc la sediul Ministerului 
Energiei din Strada Academiei nr.39– 41, Sector 
1, București. Conform prevederilor art.24 alin.(5) 
din Regulamentul- cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, interviul se va susţine în 

termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Informaţii suplimentare 
se obţin de pe site-ul www.energie.gov.ro/Despre 
noi/Organizare/Cariere/Concursuri, la sediul 
instituției și la nr. de tel. 0374.496.826– Direcția 
Resurse Umane și Relații Publice.

l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și 
Încercări pentru Electrotehnică- ICMET Craiova 
organizează concurs pentru ocuparea funcției de 
Inginer în inginerie electrică- 1 post. Obiectul 
principal de activitate al ICMET Craiova este 
„Cercetare și dezvoltare în alte științe naturale și 
inginerie” (cod CAEN 7219) și este stabilit prin 
HG nr.81/11.02.1999, modificată prin HG 
nr.1495/2008, privind organizarea și funcționarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare și 
Încercări pentru Electrotehnică- ICMET Craiova. 
Concursul se va desfășura la sediul ICMET 
Craiova din Bvd.DECEBAL, nr. 118A, Craiova, 
în data de 13.12.2021, începând cu ora 09.00. Data 
limită de depunere a dosarului: 06.12.2021, ora 
14.00. Metodologia de concurs, Regulamentul de 
desfășurare a concursului, Criteriile de selecție, 
Atribuțiile funcției, etc. se obțin de pe pagina web 
a institutului: www.icmet.ro sau de la sediul 
unității. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon: 0351.404.888, interior 218 (în 
intervalul orar 09.00-15.00) sau la adresa de 
e-mail nela@icmet.ro

l Ministerul Energiei organizează concurs în 
data de 06.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă), 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
unui post vacant aferent funcției contractuale de 
execuție de consilier gr. IA din cadrul Direcției 
Generale Politici Energetice și Green Deal– 
Direcția Politici și Tranziție Energetică– Compar-
timentul Politici și Investiții în Energie. Pentru 
ocuparea postului sunt necesare: -studii de speci-
alitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diploma de licență sau echivalentă în domeniul 
științe inginerești/ științe economice, -cunoașterea 
limbii engleze– nivel mediu, dovedită pe baza 
unor certificate/ dimplome/ atestate emise în 
condițiile legii, -vechime în specialitate necesară: 
minimum 3 ani. Înscrierea candidaților se reali-
zează în perioada 08.11-19.11.2021 la sediul 
Ministerului Energiei din Strada Academiei 
nr.39– 41, Sector 1, București, etaj 3, camera 
3.1.2. (în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ). Concursul constă 
în 3 etape succesive și anume: selecţia dosarelor 
de înscriere, probă scrisă și interviul. Proba scrisă 
și interviul vor avea loc la sediul Ministerului 
Energiei din Strada Academiei nr.39– 41, Sector 
1, București. Conform prevederilor art.24 alin.(5) 
din Regulamentul- cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, interviul se va susţine în 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise. Informaţii suplimentare 
se obţin de pe site-ul www.energie.gov.ro/Despre 
noi/Organizare/Cariere/Concursuri, la sediul 
instituției și la nr. de tel. 0374.496.826– Direcția 
Resurse Umane și Relații Publice.

l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI 
Rm. Vâlcea, anunta - in conformitate cu Legea nr. 
319 din 08 iulie 2003 privind Statutul persona-
lului de cercetare-dezvoltare, publicată în Moni-
torul Oficial al României, Partea I, Nr. 530 din 23 
iulie 2003; Hotărârea nr. 967, din 25 august 2005, 
privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcţionare a Institutului Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și 
Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea; Ordinul 6129 
din 20 decembrie 2016 privind aprobarea stan-
dardelor minimale necesare și obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dez-
voltare, a calităţii de conducător de doctorat și a 
atestatului de abilitare; si Hotărarea Consiliului 
de Administraţie al INC-DTCI-ICSI Râmnicu 
Valcea din 27.09.2021 cu privire la aprobarea 
scoaterii la concurs a unor posturi de cercetător 
știinţific; se organizează, în cadrul Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehno-
logii Criogenice și Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea, 
concursul pentru încadrarea pe funcţia și gradul 
profesional de cercetător știinţific gradul I (CS I), 
după cum urmează: domeniul Ingineria Mediului 
(1 post), domeniul Ingineria Resurselor Vegetale 
și Animale (1 post) si domeniul Ingineria Materi-
alelor (2 posturi). Condiţiile minime de experi-
enţă pe care trebuie să le îndeplinească persoanele 
supuse evaluării pentru activitatea de cercetare 
știinţifică sunt: activitate de cercetare-dezvoltare 
în specialitate sau învăţămant superior de cel 
puţin 9 ani și titlul știinţific de doctor. Dosarul de 
înscriere la concursul pentru cercetător știinţific 
gradul I (CS I), se constituie conform Ordinului 
6129 din 20 decembrie 2016, prevederilor Minis-
terului Cercetării, Inovării și Digitalizării privind 
promovarea cercetătorilor știinţifici (vezi https://
www.research.gov.ro/ro/articol/4982/siste-
mul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-cerceta-
torilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii) și Regulamentului cu 
metodologia de concurs postat pe pagina institu-
tului (https://www.icsi.ro/cariera/regulamente/). 
Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este de 30 de zile de la data publicării 
anunţului. Contact: INC-DTCI – ICSI Rm. 
Vâlcea, Str. Uzinei nr.4, O.P. Râureni, C.P. 7; 
240050 Rm. Vâlcea, România; Compartiment 
Resurse Umane – tel. 0250-732746/116; fax: 
250-732746; e-mail: office@icsi.ro

l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI 
Rm. Vâlcea, anunta - in conformitate cu Legea nr. 

319 din 08 iulie 2003 privind Statutul persona-
lului de cercetare-dezvoltare, publicată în Moni-
torul Oficial al României, Partea I, Nr. 530 din 23 
iulie 2003; Hotărârea nr. 967, din 25 august 2005, 
privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcţionare a Institutului Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și 
Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea; Ordinul 6129 
din 20 decembrie 2016 privind aprobarea stan-
dardelor minimale necesare și obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dez-
voltare, a calităţii de conducător de doctorat și a 
atestatului de abilitare; si Hotărarea Consiliului 
de Administraţie al INC-DTCI-ICSI Râmnicu 
Valcea din 27.09.2021 cu privire la aprobarea 
scoaterii la concurs a unor posturi de cercetător 
știinţific; se organizează, în cadrul Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehno-
logii Criogenice și Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea, 
concursul pentru încadrarea pe funcţia și gradul 
profesional de cercetător știinţific gradul II (CS 
II), după cum urmează: domeniul Ingineria 
Mediului (1 post) și domeniul Ingineria Materia-
lelor (2 posturi). Condiţiile minime de experienţă 
pe care trebuie să le îndeplinească persoanele 
supuse evaluării pentru activitatea de cercetare 
știinţifică sunt: activitate de cercetare-dezvoltare 
în specialitate sau învăţămant superior de cel 
puţin 8 ani și titlul știinţific de doctor. Dosarul de 
înscriere la concursul pentru cercetător știinţific 
gradul II (CS II), se constituie conform Ordinului 
6129 din 20 decembrie 2016, prevederilor Minis-
terului Cercetării, Inovării și Digitalizării privind 
promovarea cercetătorilor știinţifici (vezi https://
bit.ly/3GTVNra) și Regulamentului cu metodo-
logia de concurs postat pe pagina institutului 
(https://www.icsi.ro/cariera/regulamente/). 
Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este de 30 de zile de la data publicării 
anunţului. Contact: INC-DTCI – ICSI Rm. 
Vâlcea, Str. Uzinei nr.4, O.P. Râureni, C.P. 7; 
240050 Rm. Vâlcea, România; Compartiment 
Resurse Umane – tel. 0250-732746/116; fax: 
250-732746; e-mail: office@icsi.ro

l În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocuparea unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, Muzeul Național de Artă 
Contemporană organizează în perioada 29 noiem-
brie 2021-08 decembrie 2021, la sediul său din 
Bucuresti, sector 5, Str.Izvor, nr.2-4, concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual 
vacant: 1 post Referent de specialitate gr.I (resurse 

umane). Condiții specifice pentru ocuparea 
postului: -Studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă/studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul fundamental al științelor umaniste 
-ramura sociologie -specializarea Resurse umane, 
sau -Studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă/studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul fundamental al științelor sociale 
-ramura științe juridice -specializarea -drept; sau 
-Studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă/studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul fundamental al științelor sociale 
-ramura științe psihologice și științe comportamen-
tale -specializarea -psihologie; sau -Studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă/studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă, completată  cu curs de 
specializare -Inspector Resurse umane absolvite cu  
certificate/atestat acreditat A.N.C. la nivel nati-
onal, cod COR 333304; -Vechime în muncă: 5 ani; 
-Experiență profesională în cadrul instituțiilor 
publice constituie un avantaj, minim 3 ani experi-
ență în domeniul resurselor umane; -Cunoștințe 
temeinice în legislația muncii; -Cunoștințe operare 
REVISAL -registrul public; -Cunoașterea cel puțin 
a unei limbi de circulație internațional -nivel 
mediu; -Capacitate de gestionare a timpului și de 
încadrare în termenele limită stabilite, buna capa-
citate de organizare și stabilire a priorităților, seri-
ozitate, rigurozitate, integritate; -Cunoașterea și 
utilizarea programelor MS Office (Word, Excel), 
Internet, baze de date; -Flexibilitate în gândire; 
-Personalitate ordonată, analitică, pragmatică; 
-Spirit întreprinzător; -Disponibilitate pentru lucru 
în program prelungit în anumite condiții. 
Concursul constă în 3 etape succesive: -19.11.2021, 
ora 16.00 -data limită pentru depunerea dosarelor; 
-29.11.2021, ora 12.00 -proba scrisă; -08.12.2021, 
ora 12.00 -proba interviu. Bibliografia de concurs 
este disponibilă accesând pagina oficială, precum 
și la sediul Muzeului Național de Artă Contempo-
rană București, str.Izvor, nr.2-4, sector 5, telefon 
0728.837.665 -Resurse Umane.
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l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 12 posturi 
vacante contractuale, în conformitate cu preve-
derile H.G. nr.286/2011, astfel: -1 post vacant 
asistent medical principal, generalist, studii PL 
-Comp.prevenire infecții asociate asistenței 
medicale; -1 post vacant îngrijitor-Secția Boli 
cronice; -1 post vacant îngrijitor-Camera de 
gardă; -1 post vacant brancardier-Camera de 
gardă; -1 post vacant garderobier-Garderobă; -1 
post vacant agent DDD-Comp. prevenire infecții 
asociate asistenței medicale; -1 post vacant 
muncitor calificat IV (telefonist)-Centrală telefo-
nică; -1 post vacant muncitor calificat I (întreți-
nere și reparații)-Centrală termică; -1 post 
vacant registrator medical debutant-Comparti-
ment statistică medicală-Birou internări; -1 post 
vacant economist debutant-Birou financiar 
contabilitate; -1 post inginer I-Șef serviciu admi-
nistrativ tehnic, informatică, achiziții publice, 
contractarea, aprovizionare, transport, PSI și 
situații de urgență; -1 post vacant kinetoterape-
ut-Laborator recuperare, medicină fizică și 
balneologie. Candidații vor îndeplini condițiile 
prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 republi-
cată. Concursul va avea loc în data de 
02.12.2021, ora 10.00-proba scrisă și în data de 
08.12.2021, ora 10.00-proba interviu. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Spitalului Orășenesc 
Balș, Compartiment Resurse Umane, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv în 
perioada 08.11.2021-19.11.2021, între orele 09.00 
și 14.00. Condiții specifice: 1.asistent medical 
principal, generalist, studii PL: -studii postliceale 
sau postliceale prin echivalare conform 
H.G.797/1997 în specialitatea igienă sau igienă și 
sănătate publică; -vechime în specialitatea studi-
ilor minim 5 ani; -certificat susținere examen de 
grad principal; -certificat de membru însoțit de 
avizul anual al OAMGMAMR sau certificat de 
membru însoțit de adeverință de participare la 
concurs eliberată de OAMGMAMR din care să 
rezulte că poate exercita profesia de asistent 
medical la data concursului. 2.Pentru posturile de 
îngrijitor, brancardier, garderobier -studii gene-
rale; -fără vechime în muncă -școală generală. 
3.Pentru postul de agent DDD-studii M; -6 luni 
vechime în activitate; -diplomă de bacalaureat. 
4.Pentru postul de muncitor calificat IV (telefo-
nist) -Studii M; -fără vechime în activitate; 
-diplomă de bacalaureat; -certificat de calificare. 
5.Pentru postul de muncitor calificat I (întreținere 
și reparații) -studii M; -diplomă de bacalaureat; -9 
ani vechime în meserie. 6.Pentru postul de regis-
trator medical debutant -studii M; -diplomă de 
bacalaureat; -fără vechime în muncă. 7.Pentru 
postul de economist debutant -studii S: -diplomă 
de licență în domeniul științelor economice; -fără 
vechime în muncă. 8.Pentru postul de kinetote-
rapeut -studii S: -diplomă de licență în speciali-
tate; -6 luni vechime în specialitate. 9.Pentru 
postul de inginer I -studii S: -diplomă de licență 
în specialitate; -minim 5 ani vechime în speciali-
tate. Bibliografiile se afișează la sediul Spitalului 
Orășenesc Balș, județul Olt și pe site-ul Spitalului 
Orășenesc Balș, www.spitalulbals.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la Spitalul Orășenesc 
Balș telefon 0249/451.651, 0249/451.652 sau la 
Compartimentul Resurse Umane nr. contact: 
0722.531.672.

l Centrul Naţional de Cultură a Romilor – 
Romano Kher organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor contractuale vacante de 
execuție: 1 post de execuţie pe perioadă determi-
nată (până la revenirea titularului de post din 
concediu creștere copil) – Consilier juridic - grad 
IA – Compartiment Juridic: Cerințe: -Studii 
superioare absolvite cu diplomă în domeniul 
știintelor juridice; -Vechime in specialitatea 
cerută de post: minimum 3 ani; -Vechime în 
muncă: minimum 5 ani; 1 post de execuţie pe 
perioadă determinată (până la revenirea titula-
rului de post din concediu creștere copil) – 
Consilier juridic - grad IA – Compartiment 
Juridic: Cerințe: -Studii superioare absolvite cu 
diplomă în domeniul știintelor juridice; 
-Vechime in specialitatea cerută de post: 
minimum 3 ani; -Vechime în muncă: minimum 
5 ani; 1 post execuție pe perioadă nedeterminată 
– Consilier artistic - grad IA - Compartiment 
Artistic: - Studii superioare absolvite cu diplomă 
în domeniile: știinte umane, științe sociale sau 
artele spectacolului; - Vechime în specialitatea 
cerută de post: minimum 1 an; - Vechime în 
muncă: minimum 1 an; 1 post execuție pe peri-
oadă nedeterminată – Expert - grad IA - 
Compartiment Cercetare/Documentare și 
Educație: - Studii superioare absolvite cu 
diplomă în domeniul științelor sociale sau știin-
țelor umane, filologie-lingvistică; - Vechime în 
specialitatea cerută de post: minimum 3 ani; - 
Vechime în muncă: minimum 5 ani; 1 post de 
execuţie pe perioadă determinată (până la reve-
nirea titularului de post din concediu creștere 
copil) – Consilier - grad IA – Compartiment 
Programe/Proiecte și Acțiuni: - Studii superioare 
absolvite cu diplomă în domeniul științelor 
sociale sau științelor umane; - Vechime în speci-
alitatea cerută de post: minimum 1 an; - 
Vechime în muncă: minimum 1 an. Concursul 
va avea loc la sediul din Splaiul Independenţei, 
nr.202A, etaj 9, sector 6, București, în data de 
23.11.2021, ora 10:00 proba scrisă și proba 
interviu în data de 29.11.2021, ora 10:00. Peri-
oada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 03.11.2021-16.11.2021 (ora 16:00). 
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei, 
telefon 021/313.52.11 sau pe pagina de internet 
www.cncr.gov.ro.

CITAȚII
l Se vor cita numiții Amelian Nichita, cetățean 
român, domiciliat în sat Sarichioi nr. 341 B, 
comuna Sarichioi, județul Tulcea, Vicol Dănuț, 
cetățean român, domiciliat în sat Sarichioi nr. 
368, comuna Sarichioi, județul Tulcea, Vasile 
Nastasia, cetățean român, domiciliată în sat 
Mahmudia str. Salsovia nr. 86, comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea, pentru data de 
08.12.2021, ora 10.00 la Biroul Individual  Nota-
rial Mariana Mocanu din orașul Babadag, str. 
Mihai Viteazu nr.9, jud. Tulcea, în cauza succeso-
rală privind pe defunctul  Sasna Constantin, 
decedat la data de 26.10.2020, fost cu ultimul 
domiciliu în sat Sarichioi nr. 900, comuna Sari-
chioi, județul Tulcea, în dosarul succesoral 
nr.350/2021.

l Numitele Ciupitu Margareta și Ciupitu 
Marcela, cu ultimul domiciliu cunoscut în com.
Bucovăț, sat Palilula, Jud. Dolj, sunt citate la 

Judecătoria Craiova pe data de 18.11.2021, ora 
10.00, completul Civil 10, în calitate de pârâte în 
procesul de partaj judiciar cu reclamantul Ghiluș 
Marin, în dosarul nr. 16716/215/2020.

l România, Judecătoria Petroșani, Str.1 Decem-
brie 1918, nr.77, Petroșani, Civil, Camera SALA 
24. Destinatar: Blaj Ioan, Petroșani, Str.Dără-
nești, nr.90, Județul Hunedoara. Dosarul 
Nr.5106/278/2021. Materia: civil. Stadiul proce-
sual al dosarului: Fond. Obiectul dosarului: 
declararea judecătorească a morții. Citație emisă 
la 29 septembrie 2021. Stimată doamnă/Stimate 
domn, sunteți chemat în această instanță, camera 
sala 24, complet c.vi.civil, în data de 25 Noiem-
brie 2021, ora 09.00 în calitate de intimat, în 
proces cu Olaru Mărioara, în calitate de petent. În 
caz de neprezentare a părților, se va putea trimite 
un înscris, judecata urmând a se face în lipsă. 
Prin înmânarea citației , sub semnătură de 
primire, personal ori prin reprezentant legal sau 
convențional ori prin funcționarul sau persoana 
însărcinată cu primirea corespondenței pentru un 
termen de judecată, cel citat este prezumat că are 
în cunoștință și termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citația i-a fost înmânată.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială Berceni, din 
județul Ilfov, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru UAT Berceni, 
sectoarele cadastrale 18, 26, începând cu data de 
09.11.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Comunei Berceni, din Bulevardul 1 
Mai, nr.233, jud.Ilfov, conform: „Legii cadastrului 
și publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare”. Cererile 
de rectificare sau contestațiile documentelor 
tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, 
posesorii sau alți deținători la Comisia de soluțio-
nare a cererilor de rectificare/contestații care își va 
desfășura activitatea la sediul Primăriei Berceni, 
din Bulevardul 1 Mai, nr.233, jud.Ilfov, de luni 
până joi, între orele 10.00-15.00, vineri, între orele 
9.30-13.00, și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Potrivit preve-
derilor Specificațiilor tehnice punctul 1.1.„În 
etapa de publicare a rezultatelor este important ca 
deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze 
documentele publicate și să se pronunțe asupra 
corectitudinii informațiilor prezentate” conform 
Ordinului Directorului General ANCPI 
nr.1427/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr.921 din 23 noiembrie 2017.

l Oil Depol Service SRL cu adresa in mun.
Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr.123A, jud.
Constanta, titular pentru „elaborare plan urba-
nistic zonal-extindere zona locuire individuala și 
lotizare - strada Petrolului“, in oras Ovidiu, str. 
Petrolului, jud. Constanta, anunta publicul inte-
resat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare 
din sedinta CSC din data de 22.09.2021, s-a luat 
decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz 
de mediu. Publicul poate formula comentarii 
privind decizia etapei de incadrare pe care le 
transmite in scris Agentiei pentru Protectia 
Mediului Constanta, str. Unirii nr.23, tel/fax: 
0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea anuntului.

l  Aceasta informare este efectuata de OMV 
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, 
ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazi-
nala de Apa Galati, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de “Lucrari de supra-
fata, foraj, echipare de suprafata si conducta de 
amestec sonda 35H Independenta” propus a fi 
amplasat in localitatea Schela, extravilan si intra-
vilan, Judetul Galati. Aceasta investitie este noua. 
Ca rezultat al procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a 
Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare. 
YUKSEL IMPEX SRL, cu sediul în Mihăilești, str.
Complexului, nr.49A, județul Giurgiu, titulară a 
proiectului „Construire a patru clădiri cu destinația 
de comerț și servicii, respectiv o clădire cu desti-
nația de restaurant, o clădire cu destinația de 
supermarket, o clădire cu destinația de showroom 
și o clădire cu destinația de fabrică de pâine”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de incadrare de către APM Giurgiu, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul „Construire a patru 
clădiri cu destinația de coilierț și servicii, respectiv 
o clădire cu destinația de restaurant, o clădire cu 
destinația de supermarket, o clădire cu destinația 
de showroom și o clădire cu destinația de fabrică de 
pâine”, propus a fi amplasat in Mihăilești, dosar 
cadastral 30689, CF nr.30689, jud.Giurgiu. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul APM 
Giurgiu din mun.Giurgiu, Șos.București, bl.111, sc. 
A+B, jud.Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 
09.00-14.00 și vineri, între orele 09.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă de internet www.
apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii /observații la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

l S.C.Remat S.A., cu punctul de lucru în Năvo-
dari, DN 22B, Km3, jud.Constanța, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
actualizare a autorizaţiei integrate de mediu, 
pentru activitatea: Turnarea metalelor neferoase 
ușoare, activitate prevăzută în categoria 2.5 din 
Anexa 1 a Legii nr.278/2013: „Topirea, inclusiv 
alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse 
recuperate, și exploatarea de turnătorii de metale 
neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone 
pe zi pentru plumb și cadmiu sau 20 de tone pe zi 
pentru toate celelalte metale”. Informaţii privind 
impactul potenţial asupra mediului al activităţii 
pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei 
integrată de mediu pot fi consultate zilnic, de luni 
până joi, între orele 8.30-16.00, și vineri, între orele 
8.30-13.30, la sediul A.P.M.Constanţa, strada Unirii 
nr. 23. Observaţiile, sugestiile și propunerile publi-
cului se primesc, în scris, la sediul A.P.M. 
Constanța, strada Unirii nr.23.

l S.C.BNT SISTEM S.R.L.anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Construire 
hală depozitare, showroom și birouri P+1E, 
împrejmuire, utilități, organizare de Șantier”, 
propus a fi amplasat în lot 1, tarla 1, parcela 18; 
18/15, cartier 1, NC 57916, comuna Cernica, 
județul Ilfov. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului Ilfov, din 
Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, București și la 
sediul S.C.BNT SISTEM S.R.L.-strada Eșarfei, 
031868, Sector 3, București, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-13.00, vineri, între orele 9.00-12.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autorității competente pentru protecția mediului 
Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, 
București, e-mail: office@apmif.anpm.ro

l R.N.P.-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, 
Ocolul Silvic Șimian, titular al Planului „Amenaja-
mentul silvic al Ocolului Silvic Șimian -U.P.I 
Ostrovu Corbului, U.P.II Balota, U.P.III Prunisor, 
U.P.IV Starmina”, anunță publicul interesat asupra 
disponibilității proiectului de plan și finalizării 
Studiului de Evaluarea Adecvată a efectelor poten-
țiale asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar și a Raportului de Mediu. Consultarea 
planului, a Studiului de Evaluarea Adecvată și a 
Raportului de Mediu se poate realiza la sediul 
titularului, zilnic, între orele 10.00-15.00, sau pe 
site-ul Direcției Silvice Mehedinți la următorul 
link: http://drobeta.rosilva.ro/rnp/alte_informa-
tii__p_1454.htm. Comentariile și propunerile se vor 
transmite în scris  la sediul  t itularului 
(tel.0252.317.970, fax: 0252.312.308, e-mail: office@
drobeta.rosilva.ro) și la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Mehedinți, str.Băile Romane 
nr.3, Dr.Tr.Severin (tel.0252.320.396, fax: 
0252.306.018), până la data de 09.11.2021, inclusiv. 
R.N.P.-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, Ocolul 
Silvic Șimian, titular al Planului „Amenajamentul 
silvic al Ocolului Silvic Șimian -U.P.I Ostrovu 
Corbului, U.P.II Balota, U.P.III Prunisor, U.P.IV 
Starmina”, anunță publicul interesat asupra dezba-
terii publice a Studiului de Evaluarea Adecvată și a 
Raportului de Mediu, care, în contextul pandemiei 
de SARS-COV-2, va avea loc în mediul on-line, 
participarea factorilor interesați fiind posibilă prin 
accesarea, în data de 09.11.2021, începând cu ora 
11.00, a următoarei platforme Zoom: https://
us05web.zoom.us/j/87260025566?pwd= RXNPeF-
NUQ3d3L3liQW43b1lVZmZnUT09; Meeting ID: 
872 6002 5566; Passcode 6KK5xV.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin 
reprezentată prin  Ciulianu Elena-Cozmina, in 
calitate de administrator judiciar al Avan-
taj-Agent De Asigurare SRL desemnat prin 
sentinta civila nr. 5224/25.10.2021, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in 
dosar nr. 19254/3/2021, notifica deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Avantaj-Agent De Asigurare 
SRL, cu sediul social in București, Sectorul 6, Str. 
Valea Roșie, Nr. 3, Bloc Z8, Etaj 4, Ap. 30, CUI 
21124290, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/3320/2007. Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta impotriva 
Avantaj-Agent De Asigurare SRL, vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata la 

grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 19254/3/2021, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 09.12.2021; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de creante 
29.12.2021; c) termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 24.01.2022; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 
03.01.2022, ora 14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 12.11.2021, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

SOMAŢII
l Somaţie. Prin cererea înregistrată sub Dosar 
nr.1889/246/2021, cu termen de judecată la data 
de 15.12.2021, petentele Virvan Eleonora și 
Virvan Floare, ambele cu domiciliul în comuna 
Beliu, nr.406, jud. Arad, solicită înscrierea drep-
tului de proprietate pe titlu de uzucapiune, 
asupra imobilului indentificat în CF nr.306071 
Beliu (CF vechi 618 Beliu) cu nr.top.84/4 compus 
din intravilan în suprafaţă de 190mp, având ca 
proprietar tabular sub BI Gheta Teodor, din data 
de 15.11.1937. Petentele susţin că folosesc acest 
imobil, de peste 20 de ani, exercitând o posesie 
pașnică, publică, continuă și sub nume de propri-
etar. În urma acesteia sunt somaţi, în baza art.130 
din Decretul-Lege nr.115/1938, toţi cei interesaţi 
ca de îndată să înainteze opoziţie la Judecătoria 
Ineu, deoarece în caz contrar, în termen de o lună 
de la această ultimă publicare se va proceda la 
rezolvarea cererii.

l Somație. Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecător ie i  Întorsura  Buzăului  sub 
nr.454/248/2021, posesorul Avram Gheorghe, 
având domiciliul în comuna Valea Mare nr.127, 
județul Covasna, a invocat dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat în extravilanul comunei Valea 
Mare, tarla 6-F 207, F 209 fâneață în locul 
denumit popular „Homos”, județul Covasna, în 
suprafață de 5755mp înscris în C.F.nr.23728 
Boroșneu Mare (CF vechi 10 Boroșneu Mic) nr.
top.1494, 1495 în suprafață de 109664mp 
fâneață, ape curgătoare, având ca proprietar 
tabular pe Joos Andraș și care se învecinează la 
nord-est cu pârâu-Pr 129, la sud-est cu imobilul 
deținut de Bogdan Elena și Șerban Zsuzsana -nr. 
top.1495/6 -parcela 1, la sud-vest cu imobilul 
deținut de Stancu Gheorghe nr.top.1495/5. Toți 
cei interesați sunt somați să formuleze opoziție, 
cu precizarea că în caz contrar se va trece la jude-
carea cererii în termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urmă publicații.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Alliance Qwest Company S.A. 
Constanţa, str. Timișana nr. 34, camera 7, etaj 4, J 
13/1894/2013, CUI 32155852. Convocare. 
Subsemnatul, Raduca Septimiu Manuel, în cali-
tate de administrator unic al societăţii Alliance 
Qwest Company S.A., convoacă adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor Societăţii Alliance Q 
West Company - S.A.(“Societatea”), persoană 
juridică română, cu sediul în Constanţa, str. Timi-
șana nr. 34, camera 7, etaj 4, judeţul Constanţa, 
înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
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Constanţa sub nr. J13/1894/2013, având CUI 
32155852, în data de 06.12.2021, ora 12.00, la 
sediul societăţii din Constanţa, str. Timişana nr. 
34, camera 7, etaj 4, judeţul Constanţa, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Renumirea în fuctia de 
administrator a d-nului. Raduca Septimiu 
Manuel; 2. Diverse. În cazul în care la data şi la 
ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite 
condiţiile necesare pentru desfăşurarea Adunării 
Generale Ordinare, se convoacă o nouă Adunare 
Generală Ordinară, cu aceeaşi ordine de zi şi în 
acelasi loc, în data de 07.12.2021, ora 12.00. La 
Adunarea Generală Ordinară vor participa toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de 22.11.2021, stabilită ca dată de referinţă. 
Acţionarii pot participa la adunare direct sau 
prin mandatari împuterniciţi cu procură specială, 
ce se va depune la sediul societăţii până la data de 
03 .12.2021. Administrator Unic, Raduca 
Septimiu Manuel.

l Consiliul de Administraţie al Libra Internet 
Bank S.A., societate bancară înregistrată în 
Registrul bancar sub nr.RB-PJR-40-037/1999, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson 
B, C, Et.1, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, 
sector 3, având cod unic de înregistrare 8119644 
şi numărul de ordine în Registrul Comerţului 
J40/334/1996, prin preşedintele Consiliului de 
Administrație al Libra Internet Bank S.A., Radu 
Grațian Ghețea, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data de 06.12.2021, ora 
17.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 05.12.2021, cu următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea nealocării de dividende aferente 
profitului interimar revizuit şi înregistrat la 
30.06.2021, în scopul încorporării acestuia în 
fondurile proprii ale băncii. 2.Aprobarea modifi-
cării deciziei de alocare a profitului din anul 2019 
în vederea alocării de dividende. 3.Modificarea 
componenței Consiliului de Administraţie al 
Libra Internet Bank S.A. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data menţi-
onată, Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor se va ţine la data de 07.12.2021, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Acţio-
narii pot participa la adunări personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri speciale. 
Procura specială se depune la sediul societăţii, 
conform dispoziţiilor legale.

l Preşedintele Consiliului de Administrație al 
Societății Remat S.A., domnul Gabreanu Ion, 
cetățean român, domiciliat în municipiul Călă-
raşi, strada Tudor Vladimirescu, nr.2 bl.B17, sc.1, 
et.1, ap.3, județul Călăraşi, cu sediul în munici-
piul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr.1, județul 
Călăraşi, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Călăraşi sub 
nr.J51/212/1991 şi CUI: 1921852 atribuit RO, tel./

fax: 0242.331.821, 0242.331.861, în temeiul 
art.117, din Legea 31/1990, privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cf.Art.14 din Statutul 
Societății, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor Societății în data de 
06.12.2021, ora 12.00, la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Prelungirea manda-
tului ca auditor statutar pe o perioadă de 3 (trei) 
ani începând cu data de 05.12.2021, pentru 
auditul situațiilor financiare aferente anului în 
curs şi în viitor, societății Estana Audit &Accoun-
tancy SRL, cu sediul în Bucureşti, str.Jiului nr.4, 
sc. C, ap.10, sector 1, număr de înmatriculare 
ONRC J40/18047/1992, CIF: RO1585426, autori-
zație CAFR 1051/2011, reprezentată prin d-na 
Enache Anamaria Estella- administrator şi 
auditor financiar, legitimație CAFR nr.3553. 2.
Împuternicirea domnului Gabreanu Ion, admi-
nistrator -director general şi respectiv doamna 
Ana Elena Contabil şef -administrator,  pentru a 
stabili condițiile de exercitare a activității de audit 
şi de a încheia şi semna contractul de audit 
statutar.

LICITAŢII
l Compania Energopetrol SA, societate in reor-
ganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, Macara AB 
Telemac, nr. inmatriculare  PH-32-EPP, la pretul 
de 10.080 euro, fara TVA. Licitatia se va organiza 
la sediul administratorului judiciar in data de 
12.11.2021 ora 12:00, iar in cazul in care bunul nu 
va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru 
data de 15.11.2021, 17.11.2021, 19.11.2021, 
22.11.2021, 24.11.2021, 26.11.2021, 29.11.2021, 
03.12.2021, 06.12.2021, 08.12.2021, 10.12.2021, 
13.12.2021, 15.12.2021, 17.12.2021, 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 regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitio-
narea 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 Emalt S.R.L., societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin 
licitatie publica, proprietatea imobiliara situata in 
Orasul Urlati, Str. 1 Mai, nr. 10E, Judetul 
Prahova, reprezentata de  constructia C1 - 
Magazin materiale de constructii, imobil neinscris 
in Cartea Funciara – fara numar cadastral, regim 
inaltime Parter, cu suprafata construita desfasu-
rata de 132,10 mp. Terenul pe care este edificata 
constructia mai sus mentionata, nu face obiectul 
vanzarii.  Pretul de vanzare este de 55.351,80 

euro, fara TVA. Pretul bunurilor mai sus mentio-
nate, este diminuat cu 10 % fata de pretul de 
evaluare, in conformitate cu Hotararea Credito-
rilor nr. 1147/04.11.2021. Licitatia se va organiza 
la sediul lichidatorului judiciar in data de 
08.11.2021 ora 11:00, iar in cazul in care bunul nu 
va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru 
data de 09.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021, 
12.11.2021, 15.11.2021, 16.11.2021, 17.11.2021, 
18.11.2021, 19.11.2021, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun 
in original la sediul lichidatorului judiciar insotite 
de toate documentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii, precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la lichida-
torul judiciar,  la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Oraş Curtici, având sediul pe str.Primă-
riei, nr.47, C.F.3519402, C.P.315200, fax/tel. 
0257.464.130/0257.464.004, reprezentată 
legal prin Primar Ban Ioan Bogdan, vă 
aduce la cunoştință organizarea licitației în 
vederea atribuirii contractelor de închiriere 
pentru spațiile comerciale şi birouri din 
Piața Agroalimentară, proprietate privată a 
oraşului Curtici, situată în Oraşul Curtici, 
înscrisă în C.F.nr.302883 Curtici, nr.
top.302883- C1, 302883- C2. Licitația va 
avea loc în data de 03.12.2021, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Oraşului Curtici, str.Primă-
riei, nr.47, în sala de şedințe a Consiliului 
Local Curtici. Prețul de pornire al licitației: 
birouri- 4,50Euro/mp/lună, spații comer-
ciale- 4,00Euro/mp/lună. Orice persoană 
interesată are dreptul de a solicita şi de a 
obţine documentaţia de atribuire de la sediul 
Primăriei Oraşului Curtici începând cu data 
de 08.11.2021, ora 10.00, până la data-limită 
de 29.11.2021, ora 14.00. Solicitarea va fi 
întocmită în atenția Serviciului adiminis-
trație publică locală şi juridic. Costul obți-
nerii documentației de atribuire este de 
14,00Lei. Persoana interesată are dreptul de 
a solicita clarificări privind documentaţia de 
atribuire. Termenul-limită pentru transmi-
terea solicitărilor de clarificări este data de 
19.11.2021, ora 12.00. Ofertele se vor depune 
la Registratura Primăriei Oraşului Curtici 
până la data-limită de depunere a ofertelor- 
29.11.2021, ora 14.00, într-un singur exem-
plar. Instanța competentă cu soluționarea 
litigiilor: Tribunalul Arad, sesizarea urmând 
să se facă în termenele prevăzute de lege. 
Persoana de contact pentru relații suplimen-
tare: dnul.Liță Borcea, responsabil Piața 
Agroalimentară.

l Consiliul Local al Comunei Borca, Județul 
Neamț, cod fiscal 26614139, tel: 0233 268 001, 
0233 268 000, organizează licitație publică 
deschisă în data de 07.12.2021, ora 11:00, în 
vederea concesionării unei suprafețe de teren: - 
466 mp teren N, NC 52026, sat Sabasa, comuna 
Borca. Documentația se pune la dispoziția 
persoanelor interesate pe suport de hârtie, la 
biroul achiziții publice, achitând contracostul 
multiplicării acesteia. Data limită de depunere a 
ofertelor este 06.12.2021, ora 15:00, într un singur 
exemplar la sediul Primăriei Borca. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în 
data de 07.12.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei 
Borca, Sala de Ședințe. Instanta competenta in 
solutionarea litigiilor aparute:judecatoria in a 
carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii 
publice locale, respectiv Judecatoria Piatra 
Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18,jud. 
Neamt, telefon 0233214019, fax 0233216585, 
adresa e-mail jud-piatraneamt@just.ro. Caietele 
de sarcini pot fi achiziționate de la biroul Achiziții  
publice, contracost.

l Consiliul Local al Comunei Borca, Județul 
Neamț, cod fiscal 26614139, tel: 0233 268 001, 
0233 268 000, organizează licitație publică 
deschisă în data de 07.12.2021, ora 11:15, în 
vederea închirierii unei suprafețe de teren: - 382 
mp teren N, NC 50340, sat Borca, comuna Borca; 
- 605,9 ha păşuni, împărțite în 21 loturi, astfel:  
7,6 ha neproductiv – Obcina Rea, 10 ha nepro-
ductiv – Paltinu, 24,93 ha neproductiv – Goia, 
12,87 ha neproductiv  - Târşosu, 22,2 ha nepro-
ductiv – Arşița Ungurului, 7,33 ha neproductiv – 
Run Sabasa, 13,39 ha neproductiv - Pîrîul Pintei, 
20,55 ha neproductiv – Gura Plaiului, 40,64 ha 
neproductiv – Piciorul Stânei, 58,27 ha nepro-
ductiv – Coasta Borcuței, 8,16 ha neproductiv – 
Dosu Muntelui, 58,35 ha neproductiv – Secu, 
14,69 ha neproductiv – Borca Sat, 12,11 ha 
neproductiv – Gherghea II, 5,73 ha neproductiv 
– Arşița Puciosu, 21,36 ha neproductiv – Nigo-
vanu, 19,21 ha neproductiv – Stigioara, Conform 
HCL nr. 128/2021, următoarele loturi se vor putea 
licita individual. Se impune licitarea doar grupat, 
pentru următoarele: Gherghea I – 20,42 ha, 
Gherghea I – 60,92 ha, Cristişoru – 160,62 ha, 
Cristişoru – 6,55 ha. Documentația se pune la 
dispoziția persoanelor interesate pe suport de 
hârtie, la biroul achiziții publice, achitând contra-
costul multiplicării acesteia. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 06.12.2021, ora 15:00, într un 
singur exemplar la sediul Primăriei Borca. 
Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 07.12.2021, ora 11:00, la sediul 
Primăriei Borca, Sala de Ședințe. Instanta 
competenta in solutionarea litigiilor aparute:jude-
catoria in a carei raza teritoriala se afla sediul 
autoritatii publice locale, respectiv Judecatoria 
Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr.16-

18,jud. Neamt, telefon 0233214019, fax 
0233216585, adresa e-mail jud-piatraneamt@just.
ro. Caietele de sarcini pot fi achiziționate de la 
biroul Achiziții  publice, contracost.

l Debitorul SC De Fringhii Constructii Trans-
porturi Daniel SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1. Stoc de marfa aflat in patri-
moniul societatii debitoare, in valoarea de 
43.541,84 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al 
licitatilor reprezinta 20% din valoarea de piata 
exclusiv TVA aratat in Raportul de evaluare. 
Participarea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO76 UGBI 0000 
8020 0329 3RON deschis la Garanti Bank SA Ag. 
Ploiesti Mihai Viteazul pana la orele 14.00 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana 
la aceeasi data a Regulamentelor de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de 
marfa prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 12.11.2021, ora 15:00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 19.11.2021; 
26.11.2021; 03.12.2021; 10.12.2021, ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relatii  suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul 
poate fi vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva prin 
Direcţia Silvică Covasna, cu sediul în Sfantu 
Gheorghe, str.Kos Karoly nr.5/A, tel.0267.351.890, 
fax 0267.351.024, Număr înmatriculare ORC 
J40/450/1991, Cod fiscal RO1590120, activitate 
principală codul CAEN 0201, vinde prin licitaţie 
un număr de 2 construcţii, astfel: Ocolul Silvic 
Comandău- Cabană de muncitori Halom si 
Grajd de vite Cireşu. Caietul de sarcini care 
conţine preţurile de pornire la licitaţie precum şi 
valoarea garanţiei pentru fiecare activ precum şi 
documentele necesare participării la licitație, se 
pot obţine de la sediul direcţiei începând cu data 
de 08.11.2021, până la data de 16.11.2021, ora 
16.00. Taxa de participare este de 100Lei. Lici-
taţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice 
Covasna în data de 22.11.2021 după cum 
urmează: la ora 10.00- etapa I unde pot participa 
doar IMM-urile, iar la ora 12.00- etapa a II-a 
pentru activele neadjudecate la licitaţia anteri-
oară, la care poate participa orice persoană juri-
dică sau fizică. Termenul limită de depunere a 
documentelor, la sediul direcției, este 16.11.2021, 
ora 16.00. Celelalte date relevante privind 
vânzarea activelor pot fi obţinute prin achiziţio-

narea caietului de sarcini şi a documentaţiei 
aferente procedurii de licitaţie. Informaţii supli-
mentare se pot obține la sediul Direcţiei Silvice 
Covasna sau la nr. de telefon 0267.351.890. 
Persoana de contact Bîrlă Adrian.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Cerna, Județul Tulcea, localitatea Cerna, 
str.Școlii, nr.2, telefon 0240.575.511, fax 
0240.575.511, email primariacernatl@yahoo.com. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 1.Lot de 
teren în suprafață de 1.000 mp, situat în intravi-
lanul localității Cerna, Tarla 90, Cc 1796/25; 2.Lot 
de teren în suprafață de 1.000 mp, situat în intra-
vilanul localității Cerna, Tarla 90, Cc 1796/26; 
3.Lot de teren în suprafață de 1.000 mp, situat în 
intravilanul localității Cerna, Tarla 90, Cc 1796/41; 
4.Lot de teren în suprafață de 1.000 mp, situat în 
intravilanul localității Cerna, Tarla 90, Cc 1796/24; 
5.Lot de teren în suprafață de 1.000 mp, situat în 
intravilanul localității Cerna, Tarla 90, Cc 1796/40; 
6.Lot de teren în suprafață de 777mp, situat în 
intravilanul localității Cerna, Tarla 23, A 503/1; 
7.Lot de teren în suprafață de 219mp, situat in 
intravilanul localității Cerna, Tarla 79, Cc 1589: 
8.Lot de teren în suprafață de 51mp, situat in 
intravilanul localității Cerna, Tarla 79, Cc 1589/1; 
9.Lot de teren în suprafață de 1.383mp, situat in 
intravilanul localității Cerna, Tarla 15, A 363, Cc 
366, din domeniul privat al Comunei Cerna, 
conform HCL nr.39 /30 .07 .2021 ,  HCL 
nr.52/20.10.2021, HCL nr.58/02.11.2021 şi OUG 
57/2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: Direct la sediul 
Primăriei Comunei Cerna, localitatea Cerna, str. 
Școlii, nr.2 sau prin mijloace electronice. 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartiment relații cu publicul, telefon 
0240.575.511, fax 0240.575.511, email primariacer-
natl@yahoo.com. 3.3Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 18.11.2021, ora 
16.30. 4.Informații privind ofertele: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 25.11.2021, ora 16.30. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: localitatea Cerna, comuna 
Cerna, judeţul Tulcea, str. Școlii, Nr.2. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: 1. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
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ședința publică de deschidere a ofertelor: 
26.11.2021, la ora 10.00, la sediul comunei Cerna, 
județul Tulcea, localitatea Cerna, str.Şcolii, Nr.2. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail aIe instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str.
Toamnei nr.15, judeţul Tulcea, cod poștal 
820127,Telefon: 0240.504.276, E-mail: tribuna-
lul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.11.2021.

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 Ulmu, 
comuna Ulmu, Str. Primăriei nr.29, județul Călă-
rași, telefon: 0242/338.070, fax: 0242/338.070, 
e-mail: primarie@ulmucalarasi.ro, cod fiscal 
3796861. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: -teren 
arabil în suprafață de 110.000mp, T15 P74, 
C.F.22267; -teren arabil în suprafață de 
148.800mp, T63/1 P4, C.F.20321; -teren arabil în 
suprafață de 192.249mp, T60 P336, C.F.22266; 
-teren arabil în suprafață de 528.630mp, T57/2 
P273/1, C.F. 22265; -teren arabil în suprafață de 
114.562mp, T60 P330/1, C.F.22268; -teren arabil în 
suprafață de 75.799mp, T61/1 P365/1, C.F.22263; 
-teren arabil în suprafață de 238.896mp, T62 P379, 
C.F. 22262; -teren arabil în suprafață de 
355.022mp, T63/1 P392/1, C.F.22261; -teren arabil 
în suprafață de 251.961 mp, T74/1 P523, 
C.F.22269; -teren arabil în suprafață de 
279.562mp, T73 P 521/1, C.F. 22264; -teren arabil 
în suprafață de 16.609mp, T62 P379/2, C.F.22276; 
Suprafețele de teren sunt proprietate privată a 
Comunei Ulmu, conform H.C.L.nr.33/26.11.2020 
și temei legal O.U.G.nr. 57/03.07.2019. 3. Infor-
mații 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 solicitarea scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Ulmu. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Str.
Primăriei nr.29, județul Călărași. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Persoanele interesate pot 
achita contravaloarea documentației de atribuire 
d e  2 0 0 L e i  î n  c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO80TREZ20121A300530XXXX, deschis la 
Trezoreria Călărași, cod fiscal al concedentului: 
3796861. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 18/11/2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
26/11/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Str. 
Primăriei nr.29, județul Călărași. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original, într-un plic sigilat. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 26/11/2021, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, 
Str.Primăriei nr.29, județul Călărași. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 

e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Călărași, Str.București nr.106, județul Călărași, 
telefon/fax: 0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
04/11/2021.

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 Găgești, cu 
sediul în localitatea Găgești, Str.Principală, nr.52, 
județul Vaslui, cod poștal 737255, telefon/fax 
0235/429.788, e-mail: primariagagesti@yahoo.com, 
cod fiscal 3552050. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren (heleșteu-baltă) ȋn suprafaţă de 16.000mp, 
situat în extratravilanul localității Tupilați, 
comuna Găgești, județul Vaslui, înscris în CF 
nr.72702 a comunei Găgești, nr.cadastral 72702, 
bun proprietate privată a Comunei Găgești, 
conform H.C.L. nr.58/27.08.2021 și temeiului legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, direct de la sediul Primăriei Comunei 
Găgești sau prin e-mail la adresa: primariaga-
gesti@yahoo.com. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul Proiecte și 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei 
Găgești, Str.Principală, nr.52, județul Vaslui. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 109Lei plătiți 
numerar la Casieria Primăriei Comunei Găgești 
sau în contul RO22TREZ65721330250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Bârlad, cod fiscal 3552050. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
18.11.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
26.11.2021, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei 
Găgești, Str.Principală, nr.52, judeţul Vaslui. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate. 5.Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 26.11.2021, ora 13.00, la sediul Primă-
riei Comunei Găgești, Str.Principală, nr.52, judeţul 
Vaslui. 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: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul 
Vaslui, Str.Ştefan cel Mare, nr.54, județul Vaslui, 
cod poștal 730171, telefon 0235/311.032, fax 
0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 04.11.2021.

l Comuna Giroc, jud.Timiș, CF 5390613, cu 
sediul în comuna Giroc, str.Semenic nr.54, jud.
Timiș, organizează licitaţie publică în vederea 
vânzării terenului intravilan înscris în CF 
nr.412172 Giroc, având numărul cadastral 412172, 

în suprafaţă de 72mp. Licitaţia va avea loc în data 
de 29.11.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Giroc, din Giroc, str.Semenic nr.54, jud.
Timiș. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei 
până în data de 29.11.2021, ora 10.00. Competent 
în soluţionarea eventualelor litigii este Tribunalul 
Timiș, iar termenul de depunere al contestaţiilor 
este de 30 de zile de la emiterea actului contestat. 
Pentru informaţii privind desfășurarea procedurii, 
precum și în vederea eliberării documentaţiei de 
atribuire vă puteţi adresa Compartimentului 
Juridic, la telefon: 0256.395.648, persoană de 
contact: Ana Maria Rotariu.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Ilișești, localitatea Ilișești, Str.
Principală nr.150, județul Suceava, cod poștal 
727130, telefon: 0230/521.248, e-mail: primaria_
ilisesti@yahoo.com, cod fiscal 4326930. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 3 (trei) 
parcele de teren, proprietate privată a Comunei 
Ilișești, identificate astfel: -Parcelă în suprafaţă 
de 960mp, nr.cadastral: CF 40426, situată în 
intravilanul localităţii Ilișești, comuna Ilișești; 
-Parcelă în suprafaţă de 421mp, nr.cadastral: CF 
40256, situată în intravilanul localităţii Ilișești, 
comuna Ilișești; -Parcelă în suprafaţă de 145mp, 
nr.cadastral: CF 40427, situată în intravilanul 
localităţii Ilișești, comuna Ilișești; conform 
H.C.L.nr.51/23.09.2021 și temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Secretariatul insti-
tuţiei/Compartimentul agricol sau se poate 
consulta pe site-ul: wwwcomunailisesti.ro, secți-
unea -licitații. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/ compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate obține de 
la Secretariatul instituţiei/compartimentul agricol 
din cadrul Primăriei Comunei Ilișești, Str.Princi-
pală nr.150, județul Suceava. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul,  potrivit  prevederilor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 
Lei /exemplar, ce se achită numerar la Casieria 
instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 18/11/2021, ora 15.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 26/11/2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Ilișești, localitatea Ilișești, Str.Principală nr.150, 
județul Suceava, Secretariatul instituţiei/Compar-
timentul agricol. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: într-un singur exem-
plar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 26/11/2021, ora 14.00, Primăria 
Comunei Ilișești, localitatea Ilișești, Str.Principală 
nr.150, județul Suceava, Sala de ședinţe. 6.Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 

Tribunalului Suceava, Suceava, Str.Ştefan cel 
Mare nr.62,  județul Suceava, telefon: 
0230/214.948, 0230/252.800, fax: 0230/522.296, 
e-mail: trsv-arhcon@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 04/11/2021.

l 1. Informații generale privind autoritatea 
contractanta, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Oraș Sântana, 
str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, telefon: 
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitatie publica, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: imobil situat în oraș 
Sântana str. Muncii nr. 73, Ap. 3, jud. Arad, 
suprafaţa construită 126 mp, suprafata utilă 76 
mp cote părţi comune 50/163, cote teren 233/763, 
compus din 3 camere, debara, wc, înscris în  CF 
nr. 303941-C1-U3, având ca obiectiv „Amenajare 
de afterschool, cu respectarea prevederilor Legii 
Educației Naționale nr. 1/2011”, aparținând 
domeniului privat al orașului Sântana, aprobată 
prin HCL nr. 142/28.09.2021 a Orașului Sântana 
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ. 3. Informații privind documentația de 
atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: documentația de 
atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei 
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul 
Arad, de catre persoanele interesate, care 
transmit o solicitare in acest sens prin: mijloace 
electronice, e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 
Denumirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: compartiment Fond locativ din cadrul 
Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 
A, jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde 
este cazul: documentaţia de atribuire poate fi 
obţinută, de către persoanele interesate, care 
transmit o solicitare în acest sens prin: - mijloace 
electronice, e-mail (pentru care în solicitare este 
necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără 
costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea 
acesteia fiind de 50 lei. Plata poate fi făcută la 
casieria Primăriei Orașului Sântana sau în contul 
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la 
Trezoreria Arad. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 12.11.2021, ora 11:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1.  Data limită de 
depunere a ofertelor: 25.11.2021, ora 11:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, regis-
tratură. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. 
Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 26.11.2021, ora 
11:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului 
Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 
2-4, oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, 
fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 04.11.2021.

l 1. Informații generale privind autoritatea 
contractanta, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Oraș 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, 
telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: 
contact@primariasantana.ro. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitatie 
publica, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: imobil 
situat în oraș Sântana str. Muncii nr. 73, Ap. 2, 
jud. Arad, suprafaţa construită 79 mp, supra-
fata utilă 48 mp cote părţi comune 31/163, cote 
teren 147/763, compus din 2 camere, înscris în 
CF nr. 303941-C1-U2, aparținând domeniului 
privat al orașului Sântana, aprobată prin HCL 
nr. 141/28.09.2021 a Orașului Sântana conform 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: se 
regasesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea 
sau modalitățiile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: documentația de atribuire 
poate fi obținută, de la sediul Primăriei Orașului 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de 
catre persoanele interesate, care transmit o soli-
citare in acest sens prin: mijloace electronice, 
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
compartiment Fond locativ din cadrul Primăriei 
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. 
Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea documentatiei de atribuire, unde este 
cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţi-
nută, de către persoanele interesate, care 
transmit o solicitare în acest sens prin: - mijloace 
electronice, e-mail (pentru care în solicitare este 
necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără 
costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea 
acesteia fiind de 50 lei. Plata poate fi făcută la 
casieria Primăriei Orașului Sântana sau în 
contul RO53TREZ0215006XXX016717, deschis 
la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 12.11.2021, ora 10:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 25.11.2021, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, regis-
tratură. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. 
Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 26.11.2021, ora 
10:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului 
Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 
2-4, oraș Arad, județul Arad, telefon 
0257/250114, fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
04.11.2021.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de înregistrare seria B, nr.  
3389821, eliberat la 29.03.2017 de O.R.C. Tulcea, 
pe numele S.C. ZMC MAR Graphic Design 
S.R.L. –D,  CUI 37292532, J36/159/2017. Se 
declară nul.
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