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OFERTE SERVICIU
SC Panoramic Parc SRL, din 

comuna Cârcea, jud.Dolj, angajează 5 
ajutori bucătar, cu cod COR-941101, 5 
ajutori ospătar, cu cod COR-513101, 2 
femei de serviciu, cu cod COR-911201. 
Se solicită cunoștințe de limba engleză. 
Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la 
telefon: 0762.636.247. CV-urile se pot 
trimite la adresa de e-mail: panoramic@
robest.ro până la data de 09.05.2022.

SC Panoramic Parc SRL, din 
comuna Cârcea, jud.Dolj, angajează 2 
z i d a r i  r o s a r- t e n c u i t o r i ,  c o d 
COR-711205, și 2 finisori terasamente, 
cu cod COR-711911. Se solicită cunoș-
tințe de limba engleză. Se oferă salariu 
brut 3.000Lei. Relații la telefon: 
0762.636.247. CV-urile se pot trimite la 
adresa de e-mail: panoramic@robest.ro 
până la data de 09.05.2022.

SC Secuiu Prod Com SRL, având 
CUI: 6401648, cu sediul în Fetești, Str.
Alexandru Cel Bun, Nr.107, Județul 
Ialomița, angajează: Muncitor necali-
ficat în silvicultură cu cod COR 921502- 
5 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniul auto. Selecția are loc în 
data de 09.05.2022, ora 10.00, la sediul 
societății.

S.C. Morani Construct S.R.L. 
Zărnești  angajează: conducător auto 
transport rutier mărfuri; muncitor 
necalificat la întreţinerea de drumuri, 
șosele, poduri, baraje; zidar rosar  
tencuitor;  pavator; dulgher (exclusiv 
restaurator); mașinist la mașini pentru 
terasamente (ifronist); instalator apă 
canal; mecanic auto. Beneficiu: se oferă 
cazare gratuită și transport gratuit. 
Locaţie: Zărnești, str. Aleea Uzinei, nr. 
3, jud. Brașov. Contact:  0368/460 066, 
fax: 0368/460187, e-mail: moranicon-
struct@yahoo.com, morani_impex@
yahoo.com.

SC Giulia Cafe Distribution SRL, 
având CUI: 26070735, cu sediul în 
Municipiul Ploiești, Str.Enăchiță Văcă-
rescu, Nr.12, Județul Prahova, anga-
jează: Ajutor bucătar cu cod COR 
941101- 2 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniul gastronomic. Selecția are 
loc în data de 09.05.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

Verita International School in Bucha-
rest is looking to appoint a High School 
Teacher to work within a creative and 
integrative school: Bachelor’s Degree in 
Psychology or Leadership; Master 
Degree is a plus; Certificate of Qualifi-
cation/Diploma in Education; prior 
experience in schools; an excellent 
command or written and spoken 
English; attractive salary. Phone: 
+4021.311.88.11/0732.011.147.

Verita International School in Bucha-
rest is looking to appoint a Primary 
School Teacher to work within a crea-
tive and integrative school: Bachelor’s 
Degree in Psychology or Leadership; 
Master Degree is a plus; Certificate of 
Qualification/Diploma in Education; 
prior experience in schools; an excellent 
command or written and spoken 
English; attractive salary. Phone: 
+4021.311.88.11/0732.011.147.

Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 

Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, 
etaj 1, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de execuţie pe 
perioadă nedeterminată de asistent 
registrator treapta I din cadrul BCPI 
Zimnicea -Serviciul Publicitate Imobi-
liară. Concursul se va desfășura în 
perioada 31.05.2022- 06.06.2022, orele 
10.00. Perioada de depunere a dosarelor 
este 09- 20.05.2022, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date suplimentare 
consultaţi site-ul OCPI Teleorman: 
www.ocpitr.ro.

SC Serviciul Public de Gospodarie 
Comunala SRL cu sediul în Sos. Gher-
manesti nr. 49, comuna Snagov, judet 
Ilfov organizeaza in data de 13.05.2022 
concurs recrutare pentru Sef formatie 
muncitori  – Compartiment Adminis-
trativ Intretinere. Conditii minime 
pentru ocuparea postului: Postul este 
similar postului de „sef de echipa”,  
implica cunoasterea mai multor meserii,  
va lucra efectiv cu ceilalti salariati, 
avand si un rol de coordonator. Studii 
medii/generale, minim 2 ani vechime în 
muncă. Si Muncitor necalificat  – 
Compartiment prestari servicii intreti-
nere spatii publice. Conditii de 
participare : studii medii/generale, 
vechime în muncă – minim 5 ani. 
D e t a l i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
021.351.06.42/111.

Institutul de Chimie Macromolecu-
lară „Petru Poni” (ICMPP) cu sediul în 
Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi: Cercetător știin-
ţific -10 (zece) posturi în domeniile: 
Chimia organică și macromoleculară, 
Fizica polimerilor și Biomateriale. 
Concursul se va desfășura la sediul 
institutului pe data de 22.06.2022 
(proba scrisă), respectiv 01.07.2022 
(proba interviu), respectând prevederile 
L e g i i  3 1 9 / 2 0 0 3 ,  O r d i n u l u i 
M.E.C.S.6129/20.12.2016, H.G.286/2011 
precum și metodologia și criteriile de 
promovare ale ICMPP. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 30 zile de 
la data publicării anunţului, până pe 
data de 06.06.2022, ora 09.00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine pe 
site-ul Institutului, la Biroul Resurse 
U m a n e  S a l a r i z a r e ,  t e l e f o n : 
0332/880.050 int.209 sau adresa de 
e-mail: balan.catalina@icmpp.ro.

Construct RO.OR SRL, cu sediul în 
Timișoara, strada George Pop de 
Băsești, nr.29, județ Timiș, anunţă anga-
jarea a 9 muncitori necalificati la spar-
gerea si taierea materialelor de 
constructii cod COR 931302 (șantiere în 
Timiș). Program 8 ore/zi, pachet salarial 
atractiv. Condiţiile pentru ocuparea 
postului: diplomă în domeniu, care 
poate constitui avantaj și cunoașterea 
limbii engleze (cunoștinţe minime). 
Persoanele interesate vor trimite CV și 
email la secretariat@roorconstruct.ro, 
cel târziu până în data de 09.05.2022. 
După selecţia CV-urilor, persoanele 
selectate vor putea fi contactate. 
Prezenta ofertă este valabilă atât pentru 
cetăţeni UE cât și non-UE.

Roho Construct SRL, cu sediul în 
Timișoara, strada Johnny Weissmuller, 
nr.22, județ Timiș, anunţă angajarea a 4 
muncitori necalificati la spargerea si 
taierea materialelor de constructii cod 
COR 931302 (șantiere în Timiș). 
Program 8 ore/zi, pachet salarial 
atractiv. Condiţiile pentru ocuparea 

postului: diplomă în domeniu, care 
poate constitui avantaj și cunoașterea 
limbii engleze (cunoștinţe minime). 
Persoanele interesate vor trimite CV și 
email la rohoconstruct@yahoo.com, cel 
târziu până în data de 09.05.2022. După 
selecţia CV-urilor, persoanele selectate 
vor putea fi contactate. Prezenta ofertă 
este valabilă atât pentru cetăţeni UE cât 
și non-UE.

Grădinița cu program Prelungit 
„Dumbrava Minunată” anunță: 
Concurs pentru ocuparea  postului 
contractual vacant de Îngrijitor copii I 
M, 1 normă, astfel: proba scrisă în  data 
de 30.05.2022, ora 10,00; interviu în  
data de 31.05.2022, ora 13,00. Condiții 
de participare: -  Studii: studii medii- 
studii de specialitate/ profesionale/ cali-
ficare în domeniu; -  Vechime: minim 5 
ani. Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conțină in mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 din HG 
Nr. 286/2011, modificată și completată 
de HG nr.1027/2014 și se depun in 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
care în Monitorul Oficial al României,  
Partea a III-a, respectiv  09-20.05.2022. 
Bibliografia, tematica și relații supli-
mentare se pot obține de la sediul 
Gradiniței cu Program Prelungit  
Dumbrava Minunată, str. M. Eminescu, 
nr. 6, din  mun. Slobozia, jud. Ialomița, 
telefon/fax 0243234253.

Tunari Salubrizare cu sediul în str. 
Mihai Eminescu nr. 16bis, comuna 
Tunari, judeţ Ilfov organizează în data 
de 11.05.2022 concurs recrutare pentru 
3 posturi de Muncitor necalificat  și 1 
post de Muncitor calificat– Comparti-
ment Amenajare și Întreținere Spații 
Verzi. Condiţii generale de participare: 
studii medii/ generale, fără vechime în 
muncă. Pentru muncitor calificat –
permis conducere categoria B. Detalii 
suplimentare la 021.424.43.62.

U.M. 01829 București, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului 
vacant de execuție de personal civil 
contractual, economist gr. I/ studii supe-
rioare cu diplomă de licență în dome-
niul economic, cu o vechime în muncă 
de minim 3 ani și 6 luni și cu o vechime 
în specialitatea studiilor de minim 1 an, 
astfel: -30.05.2022, ora 11.00- proba 
scrisă; -06.06.2022, ora 10.00- interviul; 
-data limită de depunere a dosarelor- 
20.05.2022, ora 15.00. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 01829 București, str. 
Padina, nr.41-49, sector 1, București, 
unde vor fi afișate și detaliile organiza-
torice necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 021/3194000, 
interior 1076-138.

Primăria Comunei Balș, judeţul Iași 
organizează, la sediul sau din sat 
Boureni, com. Balș, judeţul Iași, concurs 
de  recrutare pe perioadă nedeterminată 
a funcției publice de execuție vacante 
după cum urmează: 1.Compartimentul 
Achiziții publice, (1 post) ID 327964 
-Consilier achiziții publice, clasa I, grad 
profesional debutant; 2.Proba scrisă se 
va desfășura în data de 08.06.2022, ora 
10:00, la sediul Primăriei Balș, din sat 
Boureni, comuna Balș, județul Iași; 3. 
Condiții de participare la concurs: 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art.465, alin.(1) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: Consilier achiziții 
publice, clasa I, grad profesional debu-

tant, Compartimentul achiziții publice: 
-studii universitare de licență, absolvite 
cu diplomă de licentă sau echivalente, 
în științe economice sau stiințe juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sară exercitării funcției publice- nu este 
cazul. Perioada de depunere a dosarelor 
de concurs 06.05.2022- 25.05.2022; 4. 
Bibliografia și actele ce trebuie depuse 
în dosarul de inscriere se afiseaza la 
sediul instituţiei și pe pagina web: 
primariacomuneibals.ro; 5. Cordonalele 
de contact pentru primirea dosarelor de 
concurs: domnul Carare Cătălin 
Constantin, consilier, adresa de email 
contact@primariacomuneibals.ro, 
telefon 0232/740067; Fax: 0232/733577. 
Adresa de corespondență: comuna Balș, 
str. Principală, jud. Iași.

Direcția Generală de Administrare a 
Unităților de Învățământ și de Sport 
Sector 4 cu sediul în Bld. George 
Coșbuc nr.6-16, sector 4, București, 
organizează concurs de recrutare pe 
perioadă nedeterminată a funcției 
contractual vacante: -1 post consilier, 
treapta profesională IA, în cadrul 
Direcției de Tineret și Sport, conform 
HG 286/23.03.2011, condiții pentru 
participarea la concurs: studii superi-
oare– universitare de licență absolvite 
cu diplomă, vechime în specialitatea 
studiilor– nu este cazul, vechime 
muncă– minim 7 ani. Concursul se va 
desfășura la sediul D.G.A.U.I.S. S4, 
astfel: -selecția dosarelor: 23.05.2022; 
-proba scrisă în data de 31.05.2022, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
06.06.2022, ora 10.00. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 09.05.2022- 
20.05.2022  (de luni până joi între orele 
9:00–16:30 și vinerea între orele 9:00–
13:30) la sediul Direcției de Adminis-
trare a Unităților de Învățământ Sector 
4 din  Bld. George Coșbuc nr.6-16, 
sector 4 sau pe adresa de e-mail o²ce@
dgauis.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul D.G.A.U.I.S. S4, 
persoana de contact Lupu Anca, e-mail: 
o²ce@dgauis.ro, telefon: 0766.976.198.

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar 
– Arseni”, cu sediul în București, 
Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a următoarelor 
posturi contractuale vacante  în cadrul 
structurilor organizatorice din  unitate, 
după cum urmează: Unitatea Primire 
Urgențe: • 2  posturi infirmieră: - școală 
generală; - 6 luni vechime în activitate; - 
curs de infirmieră; - disponibilitate de 
lucru în ture. • 1 post brancardier: - 
școală generală; - disponibilitate de lucru 
în ture; - fără vechime în activitate. • 3 
posturi asistent medical generalist (PL): 
- diplomă de bacalaureat; - diplomă de 
școală sanitară postliceală; - 6 luni 
vechime în specialitate. • 1  post operator 
I; - diplomă de bacalaureat; - curs/
competente operare pc; - 6 ani și 6 luni 
vechime în activitate. Bloc operator. • 4  
posturi infirmieră: - școală generală; - 6 
luni vechime în activitate; - curs de infir-
mieră; - disponibilitate de lucru în ture. • 
5 posturi asistent medical generalist 
debutant (PL); - diplomă de bacalaureat; 
- diplomă de școală sanitară postliceală; 
- fara vechime în specialitate. Serviciul 
R.U.N.O.S. • 1 post economist specialist 
IA: - diplomă de bacalaureat; - diplomă 
de licenta; - 6 ani si 6 luni vechime în 
specialitate. Serviciul Administrativ: • 1 
post șef serviciu gradul II, specialitate 
juridică; - diplomă de bacalaureat; - 
diplomă de licență în științe juridice; - 5 

ani vechime în specialitate. Concursul se 
va desfășura la sediul instituţiei, astfel: 1. 
Selecția de dosare –  24.05.2022. 2. Proba 
scrisă – 30.05.2022, ora 09.00., în Amfi-
teatrul Centrului de Excelenţă în Neuro-
chirurgie și Amfiteatrul U.P.U. 3. Proba 
practică – 03.06.2022, ora 09.00., în 
cadrul structurilor organizatorice. 4. 
Interviul – 08.06.2022, în Amfiteatrul 
Centrului de Excelenţă în Neurochi-
rurgie. Persoanele interesate pot depune 
dosarul de înscriere în perioada 
09.05.2022 – 20.05.2022 (inclusiv), ora 
14.00, la sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 
1122 și 1123 Serviciul R.U.N.O.S. și pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro

Casa Oamenilor de Știință, unitate 
reînființată prin HG. 347/1990 cu finan-
țare de la bugetul statului, subordonată 
Academiei Române, organizează în 
condițiile Regulamentului-cadru de 
organizare și desfășurare a concursului 
pentru ocuparea unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale în cadrul unității Casa 
Oamenilor de Stiință, concursuri 
pentru ocuparea, pe durată nedetermi-
nată, a 6 posturi contractual vacante:  • 
1 post Șef Serviciu gr.I; • 1 post Îngri-
jitor; • 1 post Bucătar; • 1 post 
Muncitor calificat I/ Instalator; • 1 post 
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Muncitor calificat I/telefonist; • 1 post 
Muncitor calificat I/electrician. Condiţii 
de participare pentru postul  Șef 
Serviciu gr.I  -Probă scrisă și interviu: - 
studii superioare de lunga durată, 
absolvite cu licență (administrative/ 
economice); - vechime într-o funcție de 
conducere de minim 1 an; - vechime în 
muncă de minim 7 ani. Condiţii de 
participare pentru postul Îngrijitor 
-Probă practică și interviu: -studii gene-
rale/ medii; -vechime în muncă de 
minim 3 ani. Condiţii de participare 
pentru postul Bucătar– Probă practică 
și interviu: -studii generale/ medii; 
-vechime în specialitatea postului – 
minim 3 ani; -vechime în muncă– 
minim 5 ani. Condiţii de participare 
pentru postul de Muncitor calificat I/
Instalator –probă practică și interviu: 
-Studii generale/medii  și calificare 
instalator; -Vechime totală în muncă de 
minim 7  ani. Condiţii de participare 
pentru postul de Muncitor calificat I/
telefonist– probă practică și interviu: 
-Studii generale/ medii  și calificare 
telefonist; -Vechime totală în muncă de 
minim 7  ani. Condiţii de participare 
pentru postul de Muncitor calificat I/
Electrician- probă practică și interviu: 
-Studii generale/ medii și calificare 
electrician; -Vechime totală în muncă 
de minim 7 ani. 1. Afișarea anunțului 
detaliat la sediul unității Casa Oame-
nilor de Știință se face în data de 
06.05.2022. 2. Data limită până la care 
se pot depune personal actele pentru 
dosarul de concurs la sediul unității 
este 20.05.2022 ora 14.00. 3. Etapa I –
selecție dosare- 23.05. 2022, ora 15.00. 
4. Etapa II –Proba scrisă/ practică– 
30.05.2022: 1. Pentru postul  Șef 
Serviciu gr.I– proba scrisă- ora 10.00. 2. 
Pentru postul  Muncitor calificat I/tele-
fonist, proba practică- ora 10.00; 3. 
Pentru postul  Muncitor calificat I/
Instalator, probă practică- ora 11.00. 4. 
Pentru postul  Ingrijitor – proba prac-
tică, ora 11.00; 5. Pentru postul 
Muncitor calificat I/Electrician, proba 
practică- ora 12.00.; 6. Pentru postul  
Bucătar- proba practică- ora 14.00; 5. 
Etapa III –Interviul – 06.06.2022: 1. 
Pentru postul  Șef Serviciu gr.I -  ora 
10.00; 2. Pentru postul  Muncitor cali-
ficat I/telefonist -  ora 10.00; 3. Pentru 
postul  Muncitor calificat I/Instalator   
-ora 11.00; 4. Pentru postul  Ingrijitor–   
ora 11.00; 5. Pentru postul  Muncitor 
calificat I/Electrician    -ora 12.00; 6. 
Pentru postul  Bucătar- ora 14.00. 
Secretariatul comisiei de concurs între 
orele 09.00-14.00 zi lucrătoare este 
asigurat de către Macovei Rebeca și 
Dobre Doina, tel. 021.318.24.40, 
021.318.81.06/ interior 2708, e-mail 
rebeca.macovei@acad.ro.

Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra 
Dornei, cu sediul în oraș Vatra Dornei, 
str.Tudor Vladimirescu nr.10, judeţul 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante, de: Antrenor asistent secția 
schi fond -1 post, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011; Antrenor asistent secția 
schi alpin -1 post, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011; Antrenor asistent secția 
sanie -1 post, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011; Administrator -1 post, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011; 
Muncitor necalificat -1 post, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
(antrenor și administrator) în data de 
30.05.2022, ora 09.00, la sediul unității; 
-proba practică (muncitor necalificat) în 
data de 30.05.2022, ora 12.00, la sediul 
unității. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -pentru antrenori: 
-studii (obligatoriu): licență a studiilor 
superioare în domeniul educație fizică și 
sport; -vechime (obligatoriu): nu sunt 
necesare condiții de vechime în muncă 
sau în specialitatea studiilor; -carnet de 
antrenor sau certificat de clasificare 
profesională, corespunzătoare secțiilor 
de sport solicitate; -pentru adminis-
trator: -studii medii; -vechime: minim 3 

ani în muncă; -pentru muncitor necali-
ficat: -studii: minimum 8 clase; -nu 
necesită vechime. 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 str.Tudor vladimirescu nr.10, 
Vatra Dornei, jud. Suceava. Dosarele se 
depun până la 20.05.2022 la sediul 
unității. Relaţii suplimentare la sediul: 
str. T. Vladimirescu nr.10, Vatra Dornei, 
jud.Suceava, persoană de contact: Ivas 
Delia Andreea, telefon 0230/375.200, 
fax 0230/375.200.

Direcția Județeană de Management 
Integrat al Deșeurilor și Protecția 
Animalelor Gorj, cu sediul în Târgu Jiu, 
str. Victoriei, nr.4, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale de execuție vacante: I.
Inspector de specialitate, gradul profe-
sional IA, la Compartimentul de Mana-
gement Integrat al  Deșeuri lor 
(Localitățile/Comunele Novaci, Crasna, 
Săcelu, Mușetești, Bengești-Ciocadia), 
perioadă nedeterminată. II.Inspector de 
specialitate, gradul profesional IA, la 
Compartimentul de Management Inte-
grat al Deșeurilor (Localitățile /Comu-
nele Padeș, Tismana, Godinești, Câlnic, 
Telești), perioadă nedeterminată. A.
Condiții de participare la concurs: 1)
Studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite/studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul: 
științe inginerești/economic/juridic. 2)
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției: minimum 7 ani. 
B.Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Concursul se va desfășura 
la sediul Direcției Județene de Manage-
ment Integrat al Deșeurilor și Protecția 
Animalelor Gorj, strada Victoriei, nr.4, 
etaj 2 sau, după caz, la sediul Universi-
tății Constantin Brâncuși, strada Tine-
retului, nr.4, Târgu Jiu, astfel: -30 mai 
2022, începând cu ora 10.00, proba 
scrisă; -interviul se va susține într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. C.
Candidații vor depune dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunțului, la sediul 
Direcției Județene de Management 
Integrat al Deșeurilor și Protecția 
Animalelor Gorj, respectiv în perioada 
09.05.2022-20.05.2022. III.Inspector de 
specialitate, gradul profesional II, la 
Compartimentul de Management Inte-
grat al Deșeurilor (Comunele Stejari, 
Logrești, Berlești, Bustuchin, Licurici), 
perioadă nedeterminată. A. Condiții de 
participare la concurs: 1)Studii de speci-
alitate: studii superioare de lungă 
durată absolvite /studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, în domeniul: științe 
inginerești/ economic/ juridic. 2)
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției: minimum 1 an. 
B.Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Concursul se va desfășura 
la sediul Direcției Județene de Manage-
ment Integrat al Deșeurilor și Protecția 
Animalelor Gorj, strada Victoriei, nr. 4, 
etaj 2 sau, după caz, la sediul Universi-
tății Constantin Brâncuși, strada Tine-
retului, nr.4, Târgu Jiu, astfel: -30 mai 
2022, începând cu ora 10.00, proba 
scrisă; -interviul se va susține într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. C.
Candidații vor depune dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunțului la sediul 
Direcției Județene de Management 
Integrat al Deșeurilor și Protecția 
Animalelor Gorj, respectiv în perioada 
09.05.2022-20.05.2022. IV. Inspector de 
specialitate, gradul profesional I, la 
Compartimentul pentru protecția 
animalelor aflate în pericol, perioadă 
nedeterminată. A.Condiții de partici-
pare la concurs: 1)Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată absol-
vite /studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă de licență sau 

echivalentă: științe juridice. 2)Speciali-
zarea: drept. 3)Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției: 
minimum 4 ani. B.Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: Concursul se 
va desfășura la sediul Direcției Jude-
țene de Management Integrat al Deșeu-
rilor și Protecția Animalelor Gorj, 
strada Victoriei, nr.4, etaj 2 sau, după 
caz, la sediul Universității Constantin 
Brâncuși, strada Tineretului, nr. 4, 
Târgu Jiu, astfel: -6 iunie 2022, înce-
pând cu ora 10.00, proba scrisă; -inter-
viul se va susține într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. C.Candidații vor 
depune dosarul de concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afișării 
anunțului la sediul Direcției Județene 
de Management Integrat al Deșeurilor 
și Protecția Animalelor Gorj, respectiv 
în perioada 09.05.2022-20.05.2022. V.
Inspector de specialitate, gradul profe-
sional I, la Compartimentul pentru 
protecția animalelor aflate în pericol, 
perioadă nedeterminată. A.Condiții de 
participare la concurs: 1)Studii de speci-
alitate: Licențiat în medicină veterinară 
cu titlul de Doctor Medic Veterinar. 2)
Specializarea: medicină veterinară. 3)
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției: minimum 4 ani. 
B. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Concursul se va desfășura 
la sediul Direcției Județene de Manage-
ment Integrat al Deșeurilor și Protecția 
Animalelor Gorj, strada Victoriei, nr.4, 
etaj 2 sau, după caz, la sediul Universi-
tății Constantin Brâncuși, strada Tine-
retului, nr.4, Târgu Jiu, astfel: -14 iunie 
2022, începând cu ora 10.00, proba 
scrisă; -interviul se va susține într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. C.
Candidații vor depune dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunțului la sediul 
Direcției Județene de Management 
Integrat al Deșeurilor și Protecția 
Animalelor Gorj, respectiv în perioada 
09.05.2022-20.05.2022. Date de contact 
ale persoanelor care asigură secretari-
atul comisiei de concurs: Comparti-
mentul resurse umane, relații publice, 
secretariat și administrativ din cadrul 
Direcției Județene de Management 
Integrat al Deșeurilor și Protecția 
Animalelor Gorj, adresa de corespon-
dență: Municipiul Târgu-Jiu, str.Victo-
riei, nr.4, et.2, camera 244, telefon/fax 
0253/216.132, adresă de e-mail: sjgdas-
gorj@yahoo.com

CITAŢII
citație – În dosarul civil 891/210/2022 

al Judecatoriei Chișineu Criș, este citat 
pentru data de 29.06.2022, numitul 
Gellen Ludovic cu domiciliul necu-
noscut, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
sat Iermata Neagra nr 64/a comuna 
Zerind, în proces cu Szatmari Anna, 
avand ca obiect obiect constatare stin-
gere drept de ipoteca si radierea ipotecii 
inscrise in CF 300057 Zerind. În caz de 
neprezentare, judecarea va avea loc in 
lipsa.

Numitul Milich Anton cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Satu 
Mare nr. 42, com. Secusigiu, jud. Arad, 
este citat la Judecătoria Arad pe data 
de 30.05.2022, ora 09:00, completul 
c18-2022, sala 145, in calitate de pârât 
în dosarul nr. 4929/55/2022 având ca 
obiect declararea judecătorească a 
morții, reclamanți fiind Marian 
Dorin-Livius și Marian Mărioara-Le-
nuța.

Anunț deschiderea procedurii de 
declarare a morții numitei Nasta 
Sidonia, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în comuna Ciucea, sat Ciucea, nr.115, 
jud. CJ, cu invitația ca orice persoană 
care cunoaște sau deține date în legă-
tură cu persoana dispărută să se adre-
seze instanței de judecată, Judecătoria 
Huedin.

Cocoș Constantin, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Unirea, sat 
Valea Cânepii, nr.242, județul Brăila, 
este chemat la data de 17.05.2022, ora 
11.00, în fața Judecătoriei Sectorului 5 
București, camera P01, Complet C 23 
civil 2021, din București, Splaiul Inde-
pendenței, nr.5, Sector 4, în calitate de 
pârât, în dosarul nr.17196/302/2019, ce 
are ca obiect succesiune, în contradic-
toriu cu reclamanții Nicola Ioana, 
Caprita Marinica, Cocos Gheorghe, 
Ene Monica Laura, Stoica Violeta, 
Vlaicu Neculai, Vlaicu Dumitru, 
Vlaicu Ionut, Rojan Rodica și Baltag 
Petrica și pârâții Cocos Ilie, Moldo-
veanu Liliana, Neagu Mihaela 
Daniela, Potirnache Rica, Stefan 
Violeta, Iorga Jenica.

Domnul Costache Ion, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în București, Sector 
6, Str.Dreptății, nr.117, este chemat în 
instanță la Judecătoria Sector 5, în 
Dosar nr.20522/302/2020 la data de 
26.05.2022, ora 11.00, camera P46, 
Complet c25 civil 2021, în proces cu 
Scarlat Mihaela, Mun.București prin 
Primar și alții.

DISPARIŢII
Anunt privind deschiderea proce-

durii de declarare judecatoreasca a 
mortii fratelui meu Ghemes Petru. 
Subsemnata Ghemes Melania Aurelia, 
public prezentul anunt de deschidere a 
procedurii de declarare judecatoreasca 
a mortii fratelui meu Ghemes Petru, 
nascut la 15.06.1973 si rog pe orice are 
vreo informatie desore aceasta persoana 
sa o comunice la dosarul 3255/177/2021  
aflat pe rolul Judecatoriei Timisoara cu 
termen la 26.05.2022 complet C14, 
ora-9.00.

DIVERSE
SC Expert Serv SRL pentru 

S.N.T.G.N. Transgaz, titular al proiec-
tului, anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre APM Sibiu in cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul “punerea în 
siguranță a conductei DN 300 
Sibiu-Cisnădie la traversarea aeriană a 
pârâului Argintului, zona SRM Transil-
vania Automobile, județul Sibiu ”, 
propus a se implementa in judetul 
Sibiu, comuna Selimbar, tarla 33, 
Parcele Ps 609/1, Pr 622, CC – Nr. 
Cadastral 100428; Nr. Top. 1695/1/3. 
Proiectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Sibiu, str. 
Hipodromului, nr. 2A, in zilele de 
Luni-Vineri, intre orele 9-13, precum si 
la urmatoarea adresa de internet http://
apmsb.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a APM 
Sibiu.

OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petro-
brazi anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: „desfi-
intare estacadă susţinere conducte, 
conductă faclă si lucrari conexe in 
incinta Rafinariei Petrobrazi”, propus a 
fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. 
Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, 
judeţul Prahova, Cod postal 107084. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului 
Prahova, str. Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306, Ploiești, jud. Prahova, cod 
100466 și la sediul Rafinăriei Petro-
brazi, comuna Brazi, sat Brazii De Sus, 
str. Trandafirilor, nr. 65, jud. Prahova, 
cod postal 107084, în zilele de luni - 
vineri, între orele 09:00 – 13:00. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Prahova.

SC Korolis SRL, titular al proiectului 
„lucrări de amenajare iaz piscicol ÎN 
Comuna Umbrărești, Județul Galați”, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare cu evalu-
area impactului asupra mediului, fără 
evaluarea impactului asupra corpurilor 
de apă și cu evaluare adecvată de către 
A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului 
și a procedurii de evaluare adecvată 
pentru proiectul „lucrări de amenajare 
iaz piscicol în Comuna Umbrărești, 
Județul Galați”, propus a fi amplasat în 
sat Condrea, comuna Umbrărești, T22, 
P100, P101, P102, județul Galați. 
Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi 
consultate la următoarea adresă de 
internet: http://apmgl-old.anpm.ro/
proiect_decizie_etapa_de_inca-
drare-12553. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a 
A.P.M. Galați. Publicul interesat poate 
depune propuneri în ceea ce privește 
conținutul raportului privind impactul 
asupra mediului în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a A.P.M. Galați.

Tomini Trading S.R.L., cu sediul în 
Incinta Port Constanța, Rădăcina 
Mol3, Depozitul 2, Incinta 1 și 3, titular 
al activității „Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate”, ce se desfășoară în 
Portul Constanța, jud. Constanța, 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de revizuire a autoriza-
ției de mediu nr. 219/27.06.2012, pentru 
activitatea: -Colectarea și valorificarea 
deșeurilor metalice feroase și neferoase; 
-Demontarea (dezasamblarea) mași-
nilor și echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor; -Recu-
perarea materialelor reciclabile sortate; 
-Comerț cu ridicata combustibili lichizi; 
-Comerț cu ridicata al deșeurilor și 
resturilor; -Colectarea și valorificarea 
(sortare) deșeurilor de mase plastice; 
-Colectarea anvelopelor uzate; -Colec-
tarea uleiurilor uzate; -Colectarea bate-
r i i lor  ș i  acumulatori lor  uzați ; 
-Depozitarea carburanților; -Tratarea și 
eliminarea deșeurilor nepericuloase; 
-Tratarea și eliminarea deșeurilor peri-
culoase; -Transporturi rutiere de 
mărfuri; -Depozitări; -Manipulări; 
-Activități de servicii anexe transpor-
tului pe apă; -Alte activități anexe 
transportului; Coduri CAEN: 3811, 
3812, 3821, 3822, 3831, 3832, 4671, 
4677, 4941, 5210, 5222, 5224, 5229, 
6820. Informații privind documentația 
depusă pot fi obținute la sediul APM 
C o n s t a n ț a ,  S t r. U n i r i i ,  n r. 2 3 , 
tel.0241.546.596, în zilele de luni-vineri, 
între orele 08.00-14.00. Observațiile 
publicului, contestațiile, sugestiile legate 
de activitate se depun în scris, sub 
semnătura și cu datele de identificare, la 
sediul APM Constanța, pe toată durata 
derulării procedurii de autorizare.

SC Decebal Muntenia Renewables 
SRL, titular al planului PUZ „Înființare 
Centrală Electrică Fotovoltaică Tudor 
Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimi-
rescu, Județul Brăila”, anunță publicul 
interesat asupra depunerii primei 
versiuni a Planului in vederea obținerii 
avizului de mediu pentru Planul mai 
sus menționat. Publicul interesat poate 
consulta propunerea de PUZ la sediul 
titularului și la sediul APM Brăila, 
Bd.Independenței, bloc B5, între orele 
09.00-16.00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Brăila, Bd.Independenței, bloc 
B5, în termen de: 15 zile calendaristice 
de la data publicării celui de-al doilea 
anunț.

Badoiu Florin, Badoiu Laura, Chis 
Lucian, Costea Mihai, Costea Anca, 
titulari ai Planului Urbanistic Zonal 
„zona depozitare, servicii, productie 
nepoluanta“, situat in Comuna 
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Remetea Mare, CF-402627, 402629, 
405676, 405677, 405678, 405679, 
405680, 405681, jud.Timis, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu pentru planul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare. 
Consultarea primei versiuni a planului/
programului se poate realiza la punctul 
de lucru al proiectantului SC B-CUBB 
SRL, Loc.Timisoara, bd.3 August 1919, 
nr.19, ap.2/A, zilnic intre orele 10.00-
14.00. Comentariile si sugestiile se vor 
transmite in scris la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Timisoara, 
Loc. Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu 
nr.18-18A, in termen de 18 zile calen-
daristice de la data publicarii anun-
tului.

C.I.I. Apostol Andra notifica deschi-
derea procedurii simplificate a  insol-
ventei in Dosarul nr. 1514/105/2022, 
Tribunalul Prahova, Incheiere din 
08.04.2022 privind pe SC Teomar Oil 
Energy SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 24.05.2022, întoc-
mirea tabelului preliminar 03.06.2022, 
întocmirea tabelului  def ini t iv 
23.06.2022, Adunarea Creditorilor 
avand loc in data 08.06.2022, orele 
12.00.

Emeril Invest SRL, prin reprezentant 
Ion Cătălin, titular al proiectului: 
„continuare lucrări și modificare proiect 
autorizat cu AC nr.52/02.05.2005 ȘI AC 
nr.80/25.06.2020 vilă turistică, spații 
verzi și organizare de șantier”, amplasat 
în oraș Techirghiol, str. Moldovei, nr.9, 
județul Constanța, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Constanța: nu 
este necesară efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Constanța 
din municipiul Constanța, str.Unirii, 
nr.23, județul Constanța, zilnic, între 
orele 09.00-13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://apmct.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a auto-
rității competente pentru protecția 
mediului.

SOMAŢII
Somație. Se aduce la cunoștința celor 

interesați că reclamanții Kovacs 
Gyorgy, CNP1710704142051 și Kovacs 
Lucia CNP2750320142068 domiciliați 
în comuna Zăbala nr.769 jud.Covasna 
au solicitat Judecătoriei Târgu Secuiesc 
constatarea dobândirii de către recla-
manți a dreptului de proprietate asupra 
imobilului autentificat în CF nr.28162 
Zăbala nr.CF vechi 2024-Zăbala nr.
top.1737 cu suprafața de 3424mp de 
natură intravilan–grădină prin efectul 
uzucapiunii (respectiv în cartea 
funciară ce se va deschide la biroul de 
carte funciară competent teritorial), 
proprietar tabular Hejja Gheorghe 
declarat ca fiind decedat la 28.09.1948, 
cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de 
art.130 din Decretul Lege nr. 115/1938. 
Persoanele interesate pot formula 
opoziție la Judecătoria Târgu Secuiesc 
în termen de 30 zile de la data afișării și 
prezentei somații.

Toți cei interesați a face opoziție la 
dobândirea prin uzucapiune, a drep-
tului de proprietate de către Dionisie 
Marcel-Vasile și Dionisie Elena, asupra 
imobilului teren în suprafață de 
1.130mp, situat în Holbav, nr.36, județul 
Brașov și înscris în CF 100213 Holbav, 
top 58, 60, sunt invitați la Judecătoria 
Zărnești pentru data de 30.06.2022, ora 
11.00, dosar nr.62/338/2022.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare. Subsemnatul, Popescu 

Tudor Cosmin, in calitate de Adminis-
trator Unic al Mondoconf S.A., 
persoana juridica romana, cu sediul in 
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr.7, 
sectorul 6, inregistrata la Registrului 
Comertului sub nr. J40/444/1991, avand 
C.U.I. RO437510, in temeiul art.117 din 
Legea nr. 31/1990 republicata si art.17 
din Actul Constitutiv, Convoaca 
Adunarea Generala Ordinara a Actio-
narilor Mondoconf S.A. in data de 
10.06.2022, ora 1100, la sediul societatii, 
cu urmatoarea ordine de zi: 1. Revo-
carea domnului Popescu Tudor Cosmin 
din functia de Administrator unic al 
Mondoconf SA. 2. Numirea unui nou 
Administrator unic al Mondoconf SA; 
Lista cuprinzând informaţii cu privire 
la numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de adminis-
trator se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată și completată de 
aceștia la sediul societatii. 3. Aprobarea 
remuneratiei Administratorului Unic al 
Mondoconf SA. 4. Aprobarea actuali-
zarii Actului Constitutiv al Mondoconf 
S.A., in conformitate hotararile adop-
tate de AGOA. In cazul in care la data 
si ora precizate se constata ca nu sunt 
indeplinite conditiile necesare pentru 
desfasurarea Adunarii Generale, se 
convoaca o noua Adunare Generala 
Ordinara a Actionarilor (a doua convo-
care) cu aceeasi ordine de zi si in acelasi 
loc, in data de 11.06.2022, ora 11:00. 
Reprezentarea acţionarilor în adunarea 
generală a acţionarilor se va putea face 
și prin alte persoane decât acţionari, cu 
excepţia administratorului, pe bază de 
procura. Procurile pot fi depuse in 
original cu cel putin o ora inainte de 
deschiderea sedintei, sub santiunea 
pierderii exercitiului de vot in acea 
adunare. Administrator Unic, Popescu 
Tudor Cosmin.

LICITAŢII
SC Expert Construct SRL, prin lichi-

dator C.I.I. Apostol Andra, anunta 
vanzarea la licitatie publica a urmatoa-
relor bunuri mobile: stocuri de marfa 
(materiale) la pretul de 10.107 lei. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 45% din 
pretul stabilit in raportul de evaluare.  
Licitatiile vor avea loc la data de: 
11.05.2022, 18.05.2022, 25.05.2022, 
02.06.2022 si 09.06.2022, orele 12:00. 
Relatii la tel. 0744/591.761.

Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun.Slatina, str.Bld.Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii Consiliului Local al 
mun.Slatina nr. 127/28.04.2022, la data 
de 26.05.2022, ora 10.00, licitație 
publică pentru închirierea spațiului 
destinat comerț alimentație publică din 
incinta Clubului Nautic și de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foișor din 
lemn în suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documentației 
pentru participarea la licitație se face de 
la Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun. Slatina, str. Bld. Sf. 
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, 
persoana de contact Cirstea Lidia-
Elena, telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: 
csmslatina@yahoo.com. Depunerea 
ofertelor se face la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Slatina până la data 
de 25.05.2022, ora 12.00.

Compania Naţională “Imprimeria 
Naţională” -S.A. cu sediul în București, 
b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6, 
scoate la vânzare prin licitaţie cu depu-
nere de ofertă în plic închis, doua trans-
formatoare de putere TP1 si TP2 de 
1.000 KVA, cu racire pe ulei, fabricate 
la Filiasi-Romania, an fabricatie 1981. 
Pretul de pornire este de 2080 euro/buc., 
fara TVA. Oferta se va depune până la 

data de 10.05.2022 ora 16:00, prin poștă 
sau direct la punctul de lucru din b-dul 
Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, la Regis-
tratura. Deschiderea ofertelor va avea 
loc în data de 11.05.2022 orele 930 la 
sediul C.N. “Imprimeria Naţională” - 
S.A. Documentaţia de atribuire se poate 
obţine de la sediul companiei, începând 
cu data de 04.05.2022 si pana la data de 
09.05.2022, intre orele 8.00-13.30, sub 
condiţia prezentării B.I./C.I.(original și 
copie) și a unei împuterniciri acordate 
de către reprezentantul legal în acest 
scop. Informaţii suplimentare se pot 
obtine prin telefon 021/434.88.05- 09, 
persoana contact dl. Catalin Nicolescu.

SC Raid Natura SRL, prin lichidator 
C.I.I. Apostol Andra, anunta vanzarea 
la licitatie publica a urmatoarelor 
bunuri mobile: Masina ML 750 stantat 
carton, la pretul de 15.246 lei si obiecte 
mobilier la pretul de 604,80 lei. Licitatia 
publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 10.03.2022 si 
a Regulamentului de participare la lici-
tatie. Licitatiile vor avea loc la data de: 
09.05.2022, 11.05.2022, 16.05.2022, 
18.05.2022, 23.05.2022, 25.05.2022, 
07.06.2022, 09.06.2022, 14.06.2022, 
16.06.2022, orele 12:00 la sediul lichida-
torului. Relatii la tel. 0744/591.761.

Primăria orașului Mioveni, B-dul 
Dacia, nr.1, tel.: 0348/450000, fax: 
0248/260500 organizează licitație 
publică deschisă pentru închirierea a 
două spații comerciale situate în corpul 
nou al Pieței Dacia și la parterul 
parcării supraetajate ( S=l4,9 mp, 
S=28,29 mp). Data limită pentru 
primirea ofertelor: 31.05.2022, ora 
12:00. Data desfășurării licitației 
publice deschise: 31.05.2022, ora 14:00. 
Licitația va avea loc la sediul Primăriei 
orașului Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în 
sala de ședințe a Consiliului Local.
Prețu1 de pornire a licitației este de 7,2 
euro/mp/lună - la parcarea supraetajată 
și 5 euro/mp/lună — la Piața Dacia. 
Închirierea se face pentru o perioadă de 
5 ani, cu posibilitate de prelungire prin 
acordul părților. Documentația de atri-
buire și caietul de sarcini pot fi procu-
rate de la Biroul Patrimoniu începând 
cu data de: 06.05.2022.Relații suplimen-
tare se pot obține la tel.0348/455113 - 
Biroul Patrimoniu, între orele 9 - 15.   

Primăria orașului Mioveni, B-dul 
Dacia, nr. 1, tel.: 0348/450000, fax: 
0248/260500 reorganizează licitație 
publică deschisă pentru închirierea a 
două terenuri în suprafață de 4,5 mp 
fiecare situate pe Bulevardul Dacia, 
pentru amplasarea unor chioșcuri 
pentru comercializarea de presă și 
produse complementare. Data limită 
pentru primirea ofertelor: 31.05.2022, 
ora 12:00. Data desfășurării licitației 
publice deschise: 31.05.2022, ora 15:00. 
Licitația va avea loc la sediul Primăriei 
orașului Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în 
sala de ședințe a Consiliului Local.
Prețu1 de pornire a licitației este de 4,25 
euro/mp/lună. Închirierea se face 
pentru o perioadă de 5 ani, cu posibili-
tate de prelungire prin acordul părților. 
Documentația de atribuire și caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul 
Patrimoniu începând cu data de: 
06.05.2022.Relații suplimentare se pot 
obține la tel.0348/455113 - Biroul Patri-
moniu, între orele 9 - 15.   

Primăria orașului Mioveni, B-dul 
Dacia, nr.1, tel.: 0348/450000, fax: 
0248/260500 reorganizează licitație 
publică deschisă pentru închirierea unui 
teren în suprafață de 120 mp situat 
lângă batalul de șalm al Automobile 
Dacia pentru amplasarea unui turn de 
telefonie mobilă. Data limită pentru 
primirea ofertelor: 26.05.2022, ora 
12:00. Data desfășurării licitației 
publice deschise: 26.05.2022, ora 15:00. 
Licitația va avea loc la sediul Primăriei 
orașului Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în 
sala de ședințe a Consiliului Local. 

Prețul de pornire a licitației este de 348 
euro/lună. Închirierea se face pentru o 
perioadă de 5 ani, cu posibilitate de 
prelungire prin acordul părților. Docu-
mentația de atribuire și caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul 
Patrimoniu începând cu data de: 
06.05.2022.Relații suplimentare se pot 
obține la tel. 0348/455113 - Biroul Patri-
moniu, între orele 9 - 15.   

Comuna Hidișelu de Sus, având 
C.I.F. 4660743, cu sediul în com. Hidi-
șelu de Sus, loc. Hidișelu de Sus, nr. 
328, jud. Bihor, nr. tel./fax: 0259335855, 
e-mail: hidiseludesus@cjbihor.ro, cod 
poștal: 417275, avându-l pe domnul 
consultant Blaj Nicolae Florian ca 
persoană de contact, la nr. tel. 
0724572301,  anunță desfășurarea 
procedurii de licitație publică privind 
concesionarea terenului identificat prin 
nr. cadastral 50602 – Mierlău, inscris in 
cartea funciara nr. 50602 – Hidiselu de 
Sus, cu suprafața de 46.500 mp, teren 
regăsit in extravilanul si domeniul 
privat ale comunei Hidișelu de Sus, cu 
categoria de folosință pășune. Bunul se 
concesioneaza și va fi exploatat de 
către concesionar în scopul înființării 
de noi capacități de producere de 
energie electrică regenerabilă – parc 
panouri fotovoltaice, precum și desfă-
șurarea unor alte activități industriale 
și/sau comerciale aferente sau în core-
lare cu această activitate, concesio-
narea fiind aprobată prin Hotărârea 
Consiliul Local al comunei Hidișelu de 
Sus nr. 31 din 19.04.2022, conform 
O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019. Infor-
mații privind documentația de atri-
buire se regăsesc in caietul de sarcini. 
Punerea la dispoziția persoanei intere-
sate, a unui exemplar din documen-
tația de atribuire, se va face pe suport 
hârtie și/sau pe suport magnetic, ca 
urmare a înaintării unei solicitări în 
acest sens. Documentația se obține de 
la Compartimentul Impunere și 
Executare Silită din cadrul Primăriei 
comunei Hidișelu de Sus, aflat la sediul 
concendentului, prețul pentru achiziți-
onarea documentației de atribuire fiind 
de 100 de lei și se achită numerar, la 
același compartiment, însa numai în 
situația în care aceasta este pusă la 
dispoziția persoanei interesate pe 
suport hârtie. Informații privind ofer-
tele se regăsesc în documentația de 
atribuire. Oferta trebuie depusă în 
două exemplare, original și copie, la 
adresa sediului concendentului. Soluți-
onarea litigiilor apărute in legătură cu 
concesionarea se realizează potrivit 
prevederilor legislației privind codul de 
procedura civila, de către Judecatoria 
Oradea, cu sediul în mun. Oradea, 
Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor, cod 
poștal: 410033, nr. tel: 0259412047, 
e-mail: jud-oradea-reg@just.ro. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 19.05.2022,  ora 16:00. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 
30.05.2022, ora 10:00. Data si locul la 
care se va desfăsura sedința publică de 
deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora 
12:00, la sediul concendentului, in sala 
de sedinte. Data transmiterii anunțului 
de licitatie către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 04.05.2022.

Anunț privind vânzarea prin licitație 
publică a unor terenuri, proprietate 
privată a Municipiului Galați, situate 
în: - strada Alexandru Cernat nr. 57A; 
- strada Mioriței nr. 45. 1. Informații 
generale privind vânzătorul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefon și/sau 
adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Municipiul Galați -cod fiscal 
3814810, strada Domnească nr. 54, 
camera 106, Telefon: 0236/307.743, 
Fax: 0236461460, Email: licente@
primariagalati.ro, persoanele de 
contact: Manu Mariana, Chițu Laura, 
Crivăț Liliana; 2. Informații generale 
privind obiectul vânzării, în special 
descrierea și identificarea bunului care 

urmează să fie supus vânzării: -Teren 
intravilan, în suprafață de 100 mp, 
situat în strada Alexandru Cernat nr. 
57A, aparținând domeniului privat al 
municipiului Galați, care se identifică 
în cartea funciară a municipiului nr. 
133070, nr. cadastral 133070, liber de 
construcții; -Teren intravilan, în supra-
față de 207 mp, situat în strada 
Mioriței nr. 45, aparținând domeniului 
privat al municipiului Galați, care se 
identifică în cartea funciară a munici-
piului nr. 125755, nr. cadastral 125755, 
liber de construcții. Vânzarea se face 
conform O.U.G. 57/2019 și conform 
Hotărârilor Consiliului Local nr. 217 
din data 30.03.2022, respectiv nr. 218 
din data de 30.03.2022. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietele de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: documentațiile de 
atribuire se pot ridica de la sediul 
Primăriei Municipiului Galați. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Biroul Concesiuni, Vânzări 
Terenuri, Cabinete Medicale, locali-
tatea Galați, strada Domnească, nr. 54, 
camera 106, județul Galați. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 
de lei, se poate achita cu numerar la 
casieria primăriei. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este: 
19.05.2022, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor este: 27.05.2022, 
ora 12:00. 4.2. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor este: 31.05.2022, ora 
15:00, la sediul Primăriei Municipiului 
Galați, strada Domnească nr. 54, 
județul Galați. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Municipiului Galați, strada 
Brăilei nr. 153, județul Galați, tel: 
0236/412.130, email: tr-galati-comuni-
care@just.ro.

Consiliul Local Gheorghe Lazăr, 
CIF:4427978, cu sediu în localitatea 
Gheorghe Lazăr, strada Matei Basarab, 
nr.46, județul Ialomița, organizează 
licitație publică privind închirierea 
spațiului în suprafață utilă de 11,84mp, 
a cotei din spațiile cu utilitate comună 
în suprafață utilă de 9,02mp, situat în 
incinta imobilului „Casa specialistului” 
și a spațiului ce îi revine acestei încăperi 
pentru depozitarea combustibilului 
solid- anexă în suprafață utilă de 
3,29mp, aparținând domeniului public 
al comunei Gheorghe Lazăr, în vederea 
desfășurării activității de Ghișeu Poștal. 
Licitația va avea loc în data de 
30.05.2022, ora 13.00, la sediul primă-
riei Gheorghe Lazăr din strada Matei 
Basarab, nr.46. Procurarea documen-
telor de licitație se va face de la autori-
tatea contractantă începând cu data de 
10.05.2022. Termenul limită de depu-
nere a documentelor se face până la 
data 25.05.2022, la adresa: Localitatea 
Gheorghe Lazăr, strada Matei Basarab, 
nr.46, județul Ialomița. În vederea parti-
cipării la licitație a persoanelor intere-
sate se stabilește o taxă de participare în 
valoare de 100Lei, taxă în cuantum de 
50Lei pentru punerea la dispoziție a 
documentației de atribuire, pe support 
de hârtie, respectiv 50Lei pe suport 
electronic, iar prețul mimim de pornire 
al licitației este în sumă de 103,83Lei/
lună. Documentele de atribuire sunt 
disponibile la compartimentul Taxe și 
Impozite din cadrul primăriei Gheorghe 
Lazăr. Instanța competentă pentru 
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soluționarea eventualelor litigii este 
Tribunalul Ialomița- Secția contencios 
administrativ, în termen de 5 zile de la 
data constatării actului nelegal. Relații 
suplimentare la sediul Consiliului Local 
Gheorghe Lazăr, telefon: 0243.241.510, 
fax: 0243.241.510, email: primariaghe-
orghelazar@gmail.com, persoană de 
contact: Ungureanu Ion.

Concesionare pajisti aparținând 
domeniului public al comunei Miro-
slava. 1. Informaţii generale privind 
concedentul: denumire: UAT comuna 
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: 
sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 
93, comuna Miroslava, cod 707305, jud. 
Iași, E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: pajiști aparținând 
domeniului public al comunei Miro-
slava crescătorilor de animale persoane 
fizice și/sau juridice având animalele 
înscrise în registrul agricol și RNE, 
Redevența: este de minim: 150 lei/an/ha. 
3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Modalitatea prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o soli-
citare pe suport hârtie pentru obţinerea 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire; Denumirea și adresa compar-
timentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. 
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: costul documentaţiei 
este de 50 lei și se poate achita odata cu 
solicitarea efectuată în acest sens; 5. 
Data limită pentru solicitare clarificări: 
17.05.2022, orele 16.00. Data limită 
solicitare prin cerere scrisă documen-
tație de atribuire: 17.05.2022, orele 
16.00. 6. Informaţii privind ofertele: 
Data limită pentru depunerea ofertelor: 
24.05.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria 
comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate unul 
exterior și unul interior. 7. Data și locul 
unde se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 25.05.2022, orele 
10.00 la sediul Primăriei com. Miro-
slava, judeţul Iași. 8. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax, și 
adresa de e-mail a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Judeţean Iași, Secţia conten-
cios administrativ, Str. Elena Doamna 
nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro. 9. data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
04.05.2022.  

Municipiul Ploiești, cu sediul în 
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, Județul 
Prahova, organizează licitația publică, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului nr. 
130/31.03.2022, privind închirierea prin 
licitație publică a imobilului – teren în 
suprafață de 12 m2, situat în Ploiești, 
B-dul Republicii nr. 122 (bl.15-16 – 
amplasament 2) ce aparține domeniului 
privat al Municipiului Ploiești. Licitația 
publică va avea loc în data de 31.05.2022 
orele 10:00, la sediul Municipiului 
Ploiești în strada, P-ța Eroilor nr.1, în 
Sala de Ședințe situată la etajul 1, 
județul Prahova. Documentația de atri-
buire se achiziționează de la Direcția 
Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publici-
tate, Valorificare Patrimoniu, (Munici-
piului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 
4, cam. 409). Contravaloarea documen-
tației de atribuire este de 200 lei și se 
achită la casieria Municipiului Ploiești în 
baza unei dispoziții eliberată de Serviciul 
Publicitate, Valorificare Patrimoniu. 
Prețul de pornire la licitație pentru închi-
rierea imobilului – teren în suprafață de 

12 m2, situat în Ploiești, B-dul Republicii 
nr. 122 (bl.15-16 – amplasament 2) este 
226,36 lei. Taxa de participare la licitație 
este de 200 lei. Data limită de depunere a 
dosarului de participare la licitație: 
27.05.2022 ora 11:00 . Dosarul de partici-
pare, compus din două plicuri sigilate, 
unul exterior și unul interior, se depune 
la Registratura Municipiului Ploiești, 
Piața Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul 
are dreptul de a transmite oferta prin 
postă și implicit direct la sediul autori-
tății contractante. Oferta din plicul inte-
rior va fi depusă într-un singur exemplar 
semnat de către participantul la licitație. 
Informații suplimentare se pot obține de 
la Direcția Gestiune Patrimoniu, Servi-
ciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, 
Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 
A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 
516699 interior 546.

Anunţ de participare la licitația 
publică cu ofertă în plic închis din data 
de 02.06.2022. 1. Informaţii generale: 
Administrația Națională ”Apele 
Române” - Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. 
Vâlcea,  judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 
23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata 
închirierii: închiriere suprafață de 
teren situat în albie minoră pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de parti-
cipare: sunt precizate la punctul 8 din 
caietul de sarcini. La licitație poate 
participa orice persoană fizică sau 
juridică de drept privat, română sau 
străină, care depune o singură ofertă, 
cumpără caietul de sarcini și constituie 
garanția de participare.  4. Cuantumul 
garanţiei de participare: 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale, 
constituită cu ordin de plată în contul 
RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809, 
C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt Rm. 
Vâlcea. 5. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi închi-
riat: terenuri situate în albiile majore 
ale râurilor de pe raza județului 
Brașov, bunuri imobile proprietate 
publică a statului, aflate în adminis-
trarea A.N. “Apele Române”– Admi-
nistraţia Bazinală de Apă Olt, pentru 
desfășurarea activității de agrement, 
conform H.G.183/10.03.2020, H.G. 
1283/22.12.2021, poziția nr. 137^15 și 
O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 6. 
Licitația va avea loc în data de 
02.06.2022 pentru următoarea supra-
față de teren situată în albia minoră: 
75.971 mp, teren albie majoră ( albie 
veche) situat pe malul stâng al râului 
Olt, sat Didrif, com. Voila, jud. Brașov. 
(C.F. nr. 106165 – U.A.T.Voila); 81.277 
mp, teren albie majoră ( albie veche) 
situat pe malul stâng al râului Olt,  sat 
Didrif amonte, com. Voila, jud. Brașov. 
(C.F. nr.106167 – U.A.T.Voila); 88.560 
mp, teren albie majoră (albie veche) 
situat pe malul drept al râului Olt,com. 
Voila, jud. Brașov. (C.F. nr.106168 – 
U.A.T.Voila); 161.180 mp, teren albie 
majoră ( albie veche) situat pe malul 
stâng al râului Olt, com. Voila, jud. 
Brașov. (C.F. nr.106166 – U.A.T.Voila). 
7. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferata: oferta se 
depune într-un singur exemplar 
original.  8. Dată limită privind solici-
tarea clarificărilor: 27.05.2022 ora 
13.30. 9. Data, locul și ora limita de 
primire a ofertelor: 02.06.2022 până la 
ora 1000 la sediul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, 
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data și 
locul deschiderii acestora: 02.06.2022 
începand cu ora 1130 la sediul Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 11. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: oferta se 
depune într-un singur exemplar 
original. 12. Modul de obţinere a caie-
tului de sarcini : poate fi achiziționat în 
perioada  12.05.2022 -  26.05.2022, de 
la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt,  Serviciul Cadastru și Patri-

moniu, contravaloarea acestuia fiind 
de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la 
casieria instituției pe bază de factură și 
chitanță sau cu ordin de plată în 
contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 
0664, C.U.I. RO 23730128. Soluțio-
narea litigiilor apărute în legatură cu 
atribuirea, închirierea, executarea, 
modificarea și încetarea contractului 
de închiriere a bunurilor proprietate 
publică, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor legislației privind 
contenciosul administrativ. Prezentul 
anunţ apare afișat și pe site-ul https://
www.apeolt.ro/abaolt/anunturi/lici-
tatii/.

Anunţ de participare la licitația 
publică cu ofertă în plic închis din data 
de 03.06.2022. 1. Informaţii generale: 
Administrația Națională ”Apele 
Române” - Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 
23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255.   2. Obiectul si durata 
închirierii: închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o durată 
de 2 ani.   3. Condiţiile de participare: 
sunt precizate la punctul 8 din caietul 
de sarcini.La licitație poate participa 
orice persoană fizică sau juridică de 
drept privat, română sau străină, care 
depune o singură ofertă, cumpără 
caietul de sarcini și constituie garanția 
de participare. 4. Cuantumul garanţiei 
de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită cu 
ordin de plată în contul RO86 TREZ 
6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803 
sau prin scrisoare de garanţie bancară 
în favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt Rm. Vâlcea. 5.Descrierea 
succintă a bunului imobil ce urmează a 
fi închiriat: teren situat în albia minoră 
a  pârâului  Otăsău, de pe raza județlui 
Vâlcea, bun imobil proprietate publică a 
statului, aflat în administrarea A.N. 
“Apele Române”– Administraţia Bazi-
nală de Apă Olt, pentru înlăturarea 
materialului aluvionar care a contribuit 
la colmatarea albiei minore, conform 
H . G .  1 8 3 / 1 0 . 0 3 . 2 0 2 0 ,  H . G . 
1283/22.12.2021 poziția nr. 137^16, și 
O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 6. 
Licitația va avea loc în data de 
03.06.2022 pentru următoarea supra-
față de teren situată în albia minoră: 
40.000 mp, teren albie minoră a pârâ-
ului Otăsău, Com. Păușești, jud. Vâlcea 
(C.F. nr.36093 – U.A.T. Păușești). 7. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferata: oferta se depune într-un 
singur exemplar original. 8. Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 
27.05.2022 ora 13.30. 9. Data, locul și 
ora limitã de primire a ofertelor: 
03.06.2022 până la ora 930 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 10. Data și locul deschiderii 
acestora: 03.06.2022 începand cu ora 
1030 la sediul Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 
oferta se depune într-un singur exem-
plar original. 12. Modul de obţinere a 
caietului de sarcini: poate fi achiziționat 
în perioada 12.05.2022 - 26.05.2022, de 
la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Serviciul Cadastru și Patri-
moniu, contravaloarea acestuia fiind de 
1.081,88 lei/exemplar, se achită la casi-
eria instituției pe bază de factură și 
chitanță sau cu ordin de plată în contul 
RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, 
C.U.I. RO 23730128. Soluționarea litigi-
ilor apărute în legatură cu atribuirea, 
închirierea, executarea, modificarea și 
încetarea contractului de închiriere a 
bunurilor proprietate publică, precum și 
a celor privind acordarea de despăgu-
biri se realizează potrivit prevederilor 
legislației privind contenciosul adminis-
trativ. Prezentul anunţ apare afișat și pe 
site-ul https://www.apeolt.ro/abaolt/
anunturi/licitatii/.

Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. 
Olt, organizează, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului 
L o c a l  a l  m u n . S l a t i n a  n r. 
127/28.04.2022, la data de 26.05.2022, 
ora 10.00, licitație publică pentru 
închirierea spațiului destinat comerț 
alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic și de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foișor din 
lemn în suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documentației 
pentru participarea la licitație se face 
de la Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun. Slatina, str.
Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, 
jud.Olt, persoana de contact Cirstea 
Lidia-Elena, telefon/fax: 0349/881.148, 
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul 
Clubului Sportiv Municipal Slatina 
până la data de 25.05.2022, ora 12.00.

1. Informaţii generale privind conce-
dentul,: Primăria Comuna Băniţa, 
Comuna Băniţa, Sat Băniţa, nr. 201, 
judeţul  Hunedoara,   Telefon : 
0254545681, e-mail primariabanita@
yahoo.com, Cod fiscal 8713590. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat:  
teren extravilan în suprafață de 10.000 
mp, situat in satul Bănița, Comuna 
Bănița, județul Hunedoara,conform 
caietului de sarcini, aparținând dome-
niului privat al Comunei Bănița, 
conform H.C.L nr.23/28.03.2022 și 
O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și comple-
tările ulterioare. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin solici-
tare scrisă ,de la sediul Primăriei 
Comunei Bănița. 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 Bănița,Comuna Bănița, Sat 
Bănița, nr.201, Județul Hunedoara. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar: preţul pache-
tului este de 30 RON / exemplar, se 
achită la caseria Primăriei Comunei 
Bănița. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor:19 .05.2022,ora 15.00. 
4. Informaţii privind ofertele:  4.1 data 
limită de depunere a ofertelor 27.05.2022 
ora 9.00. 4.2 adresa la care se depun 
ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Bănița,Comuna Bănița, Sat 
Bănița, nr.201, Județul Hunedoara. 4.3 
numărul de exemplare în care se depun 
ofertele: 1 exemplar original și 2 exem-
plare copii. 5. Data și locul la care se va 
desfasura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor:  27 mai 2022 orele 10,00 la 
sediul Primăriei Comunei Bănița,Co-
muna Bănița, Sat Bănița, nr.201, Județul 
Hunedoara, cămin cultural. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Sectia de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Hunedoara,Municipiul 
Deva,Calea Zarandului nr.73 Județul 
Hunedoara ,cod poștal 330092,telefon 
0254/218.045,fax/0254/216,333,e-mai-
l:tribunalul.hunedoara@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate,în vederea publicării: 
04.05.2022

PIERDERI
Pierdut Contract Vanzare- Cumpa-

rare nr.6523 din 23.07.1991. Il declar 
nul.

Biserica Penticostală nr.2 Soporu de 
Câmpie, comuna Frata, jud.Cluj, cod 
407293, pierdut Autorizația nr.2536 

emisă de Cultul Penticostal- Biserica 
lui  Dumnezeu Apostol ică din 
România, la data de 16 iunie 2005. O 
declarăm nulă.

Pierdut casă de marcat fiscală tip 
Expert SX02, serie ZEX051015, serie 
fiscală NUI 4000539334, instalată la 
punctul de lucru din sat Răzvad, str.
Principală, nr.423, jud.Dâmbovița, 
aparținând societății Vito Donno 
Mariana S.R.L., C.U.I.: 39752181, cu 
sediul social în sat Răzvad, comuna 
Răzvad, str.Redevența, nr. 123, jud. 
Dâmbovița.

ipar  ea rint ucurești 
și aramond lu


