
14 www.jurnalul.roanunțuri

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Supliment Anunţuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diversede investigație și atitudinede investigație și atitudine

luni / 6 iunie 2022

OFERTE SERVICIU
l A.N. „Apele Române” -A.B.A.Buzău 
Ialomița, S.G.A.Călărași, cu sediul în 
mun.Călărași, Șos.Chiciu nr.2, anunță 
scoaterea la concurs a unui post vacant de: 
șofer la formația Mecanizare, în data de 
29.06.2022. Relații la telefon: 0242/316.680, 
int.103.

l Alden Alb Construction SRL cauta 3 
muncitori necalificați, pentru: demolare 
construcții, captușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet. Condiții minime: 
experienăa minim 2 ani în domeniu, studii 
medi i ,  l imba eng leza .  Tel .contact : 
0730.348.548.

l Sea Trans SRL, cu sediul în oraș Căză-
neșt i ,  s tr.Nouă, nr.9,  jud.Ia lomița , 
J21/50/2017, CUI: 37070552, angajează 
manipulant mărfuri cu cod COR-933303 
-90 posturi. Cerințe: studii medii, vorbitor 
de limba engleză nivel mediu. Selecția va 
avea loc la sediul firmei în data de 
07.06.2022, ora 10.00.

l Verita International School in Bucha-
rest is looking to appoint a Primary School 
Teacher to work within a creative 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.

l S.C.Triticum Sebes -Agrotineret S.R.L., 
cu sediul în sat Pianu de Jos, comuna 
Pianu, DJ 704A, NR.FN, județul Alba 
angajează 3 -electromecanici, 1 -operator 
FNC, 1 -tractorist. Informații se pot obține 
de luni-vineri la nr.de telefon 0757.367.693 
între orele 09.00-15.00.

l SC Orica Logistic SRL, cu sediul în 
Craiova, CUI 34909421, angajează 
muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții. Cerințe: școală 
generală. Tel.0731.981.862.

l SC Icard Expert Construct, cu sediul în 
Craiova, CUI 45083308, angajează munci-
tori necalificați la demolarea clădirilor, 
căptușeli, zidărie, plăci mozaic. CV-uri pe 
email: lavinapetre75@gmail.com.

l Societatea Avant And Partners S.R.L. 
cu sediul social în Loc.București, Sector 2, 
Str.Judetului nr.11, Bl.19, Sc.1, Et.6, Ap.24 
înregistrată cu J40/16310/2018; C.U.I: 
40144412, angajează: ajutor ospătar cod 
cor-513101 -1 post Pentru CV, la adresa de 
e-mail: igen92241@gmai.com.

l SC Jim Teo Construct SRL, CUI: 
40840600, angajează: Faianțar -3 posturi, 
Rigipsar -3 posturi, Ipsosar -4 posturi, 
Secretară -1 post, Inginer constructor -1 
post, Zidar -4 posturi. Cerințe: lb.Engleză 
și Nepaleza! CV-uri se primesc la mail: 
jim_consruct@yahoo.com până marți, 7 
iunie 2022.

l S.C. HS Supply S.R.L., având CUI: 
36828544, cu sediul în sat Jilava, comuna 
Jilava, Strada Giurgiului, nr.29, etaj 1 
(10MP), județ Ilfov, angajează: Ambalator 
manual cu cod COR-932101 -15 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul comer-
țu lu i .  Se lecț ia  a re loc în data de 
07.06.2022, ora 10.00, la sediul societății.

l S.C. Universal Comp Prod S.R.L., 
având CUI: 10526780, cu sediul în mun.
București, Sectorul 2, Str.Telia, nr. 1, anga-
jează: Muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor, cod COR-932906 -1 
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 
07.06.2022, ora 09.00, la sediul societății.

l Subscrisa JDM Dacia S.R.L., cu sediul 
în mun.București, Sector 2, str.Matei 
Voievod nr.29, biroul 3.3, sc.A, et. 3, înre-
gistrată la Registrul Comerțului cu nr.
J40/6408/2019, CUI: 41114770, angajează 
următoarele categorii de personal: 10 
posturi muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet, cod COR: 931301; 

10 posturi muncitor necalificat la spar-
gerea și tăierea materialelor de construcții, 
cod COR: 931302; 20 posturi zidar-pietrar, 
cod COR: 711203; 20 posturi fierar beto-
nist, cod COR: 711402. Condiții: studii 
generale, limba engleză. Curriculum vitae 
se pot depune la: o°ce@jdmdacia.

l Unitatea militară 01919 Otopeni din 
Ministerul Apărării Naționale, organi-
zează concurs pentru încadrarea unui post 
vacant de personal civil contractual de 
contabil șef gradul II în cadrul modulului 
Contabil Șef, Structuri de Sprijin Decizi-
onal din Unitatea Militară 01919: studii 
superioare economice cu licență, vechime 
în muncă  minim 8 ani, vechime în specia-
litatea studiilor minim 8 ani. Concursul se 
va desfășura la sediul U.M. 01919 Otopeni, 
astfel: -20.06.2022, până la ora 14:00– data 
l i m i t ă  d e  d e p u n e r e  a  do s a r e l o r ; 
-29.06.2022, începând cu ora 10:00– proba 
scrisă; -05.07.2022, începând cu ora 10:00– 
interviu. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la sediul 
U.M. 01919, Strada Zborului nr.1, locali-
tatea Otopeni, județul Ilfov, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului, la 
telefon: 021.350.61.33 interior 534, de luni 
până vineri, între orele 07.00-15.00.

l Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată și Terorism 
organizează, la data de 30 iunie 2022, la 
sediul din str.Sf.Vineri, nr.33, sector 3, 
București, concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a unui post 
vacant de psiholog (expert- personal 
contractual). Condiţiile de înscriere la 
concurs, tematica și bibliografia sunt 
afișate pe site: www.diicot.ro- Resurse 
umane- Carieră. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 0740.017.444.

l Institutul de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bovinelor Balotești 
(ICDCB Balotești) cu sediul în localitatea 
Balotești, șoseaua București- Ploiești km. 
21, jud. Ilfov, anunță scoaterea la concurs 
a posturilor contractuale vacante de 
Exper t  Ach iz i t i i  P ubl ic e ,  Ing i ner 
Agronom, Inginer Piscicol, Tehnician 
Veterinar și Muncitor Necalificat. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul ICDCB 
Balotești. Condiţiile de participare și alte 
informaţii suplimentare se pot obţine la 
s e d iu l  ICD CB B a l o t e ș t i ,  t e l e fo n 
021-3501026 sau pagina web www.icdcb.ro.

l Unitatea Militara 01877 Pantelimon, cu 
sediul in Soseua de Centura nr.220, locali-
tatea Pantelimon, jud. Ilfov organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post 
temporar vacant de personal civil contrac-
tual, astfel: -Muncitor calificat tr.II la 
formatiunea de cazarmare, studii: scoala 
generala, curs de cal ificare pentru 
ocupatia instalator sanitar, 9 ani vechime 
in munca. Concursul se va desfasura in 
perioada 21.06.-29.06.2022, la sediul U.M. 
01877 Pantelimon, situat in Soseaua de 
Centura nr. 220, localitatea Pantelimon, 
jud. Ilfov. Probele de concurs vor fi urma-
toarele: Proba practica va fi sustinuta in 
data de 21.06.2022, ora 11.00. Interviul va 
fi sustinut in data de 24.06.2022, ora 
-11.00. Data limita pana la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este 10.06.2022, ora-15.00. Depunerea 
dosarelor si organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 01877 Pantelimon, 
situat in Soseaua de Centura nr. 220, loca-
litatea Pantelimon, jud.Ilfov unde vor fi 
afisate si detaliile organizatorice necesare. 
Informatii suplimentare pot fi obtinute de 
la secretarul comisiei de concurs, dna.
Musat Ioana, la telefon: 021.352.25.00, 
int.301, de luni pana vineri, intre orele 
08.00-15.00.

l U.M.02031 București, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea a 4 posturi vacante astfel: 
-1 funcţie de Inginer debutant; -1 funcţie 
de Economist gr.II; -1 funcție de Casier; -1 
funcție de Șofer II. Concursul se va desfă-
șura la sediul U.M.02031 București, astfel: 
-proba scrisă se va desfășura în data de 
28.06.2022, începând cu ora 10.30; -proba 
practică/interviul se va desfășura în data 
de 04.07.2022, începând cu ora 10.00. 
Data-limită de depunere a dosarelor la 
s e d iu l  U. M .02 031  Bu c u r e ș t i  e s t e 
21.06.2022, ora 15.00. Relaţii suplimentare 

se pot obţine la sediul U.M.02031 Bucu-
rești, Șoseaua Alexandriei nr.158, Sector 5, 
telefon 021.776.42.75 -Constantin Sofica.

l Comuna Făurei, cu sediul în comuna 
Făurei, judeţul Neamț, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante pe perioadă nedeterminată, 
de: Șef Serviciu Voluntar pentru Situații 
de Urgență în cadrul aparatului propriu 
de specialitate al Primarului Comunei 
Făurei, județul Neamț, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în 
data de 29.06.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 30.06.2022, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -atestat curs Șef S.V.S.U./ adeve-
rință; -permis categoria B; -studii medii; 
-Vechime în muncă -nu se solicită vechime 
în muncă. 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 Primăriei Comunei Făurei. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Făurei, persoană de contact: 
L ă p u ș n e a n u  C o n s t a n t i n  t e l e fo n 
0333/409.457/0766.391.114, e-mail: prima-
riafaurei@yahoo.com.

l Primăria Comunei Ruginești, cu sediul 
în comuna Ruginești, str.Primăriei nr.1, 
judeţul Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: guard, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în 
data de 29 iunie 2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 01 iulie 2022, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: absolvent/ă școală profe-
sională/cu diplomă de absolvire/adeve-
rinţă; -vechime în muncă: 2 ani; -să deţină 
calificări ca mașinist la mașini pentru 
terasamente; -să deţină permis pentru 
port armă; -să posede permis de condu-
cere categoria „B” și „C”. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul Primă-
riei Comunei Ruginești. Relaţii suplimen-
tare la  sed iu l  Pr imăr ie i  Comunei 
Ruginești, telefon 0237/269.111, fax 
0237/269.004.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. 
Ștefan”, cu sediul în Șos.Ștefan cel Mare, 
nr.11, Sector 2, București, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarei funcții 
contractuale vacante: 1 post de consilier 
juridic IA- Oficiul Juridic- Aparat Funcți-
onal. Condiții specifice de participare la 
concurs: -Studii: diplomă de licență în 
specialitate, Vechime în specialitate: 6 ani 
și 6 luni. Concursul se va organiza la 
sediul instituției, conform calendarului 
următor:  -proba scr i să în data de 
04.07.2022, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 07.07.2022, ora 10.00. Dosarele de 
concurs se depun în perioada 07.06-
21.06.2022, în intervalul orar 09.00-13.00, 
la sediul instituției, la Resurse umane. 
Informațiile privind conținutul dosarului 
de concurs, bibliografia și tematica de 
concurs vor fi afișate pe site-ul www.pneu-
mosfstefan.ro, la secțiunea „CONCUR-
SURI”. Relații suplimentare se pot obține 
la telefon 021.210.39.36/int.109.

l Primăria Comunei Coșereni, cu sediul 
în comuna Coșereni, str.Calea București 
nr.130, judeţul Ialomița organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 posturi 
contractuale vacante, de: muncitor cali-
ficat, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul insti-
tuției astfel: -Proba scrisă în data de 30 
iunie 2022 ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 4 iulie 2022, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: minim școală profesională cu 
profi l tehnic, mecanic, construcți i; 
-vechime: minim 1 an muncă; -permis 
categoria „B”; -categoriile „C” și „D” 
constituie un avantaj. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul Primă-

riei Coșereni. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Coșereni persoană de 
contact: Nica Daniela -Secretar, telefon 
0243/318.050, fax 0243/318.050.

l Primăria Comunei Coșereni, cu sediul 
în comuna Coșereni, str.Calea București 
nr.130, judeţul Ialomița organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: referent agricol, 
c on for m H.G.  n r.  286 /23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul insti-
tuției astfel: -Proba scrisă în data de 29 
iunie 2022, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 1 iulie 2022, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii, cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: minim 1 an muncă; -competențe 
digitale -operator calculator. 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 Primăriei Coșereni. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Coșereni 
persoană de contact: Nica Daniela 
-Secretar telefon 0243/318.050, fax 
0243/318.050.

l Grădinița cu Program Prelungit Nr.53 
Constanța, cu sediul în orașul Constanța, 
B - du l  1  M a i ,  n r.101 /103,  jude ţ u l 
Constanța, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
secretar 2 S, 1 post cu 0,25 normă, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura la sediul unității, astfel: 
-Proba scrisă în data de 29.06.2022, ora 
09.0 0 ;  -Proba inter v iu în data de 
29.06.2022, ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
superioare; -vechime în muncă: 7 ani; 
-vechime în secretariat învățământ 
preșcolar: 7 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul unității 
Grădinița P.P. Nr.53 Constanța. Relaţii 
suplimentare la sediul unității Grădinița 
P.P. Nr.53, persoană de contact: Nicoara 
Florentina, telefon 0723.311.891.         

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei nr.77, 
judeţul Arad, organizează concurs în 
vederea ocupăr i i  următorului post 
contractual vacant: -1 (un) post contracual 
vacant de Secretar gr.IIS, cod COR 235901 
pe perioadă determinată, în cadrul Birou 
Cabinet Rector: a)nivelul studiilor: superi-
oare; b)domeniul studiilor: economice, 
știinţe juridice etc.; c)vechime în speciali-
tatea postului: nu este cazul; d)vechime în 
funcţie de conducere (pentru posturile de 
conducere): nu este cazul; e)alte condiţii 
(cunoașterea unei limbi străine, cunoștinţe 
operare PC, alte abilităţi): cunoștinţe 
limba engleză nivel minim B2, scris, citit, 
conversaţie. Operare PC:Windows, Micro-
soft Office, Word, Excel, Power Point, 
Internet Explorer, poștă electronică etc.; f)
cunoștinţe privind întocmirea și adminis-
trarea corespondenţei oficiale; g)alte 
cerinţe: bune abilităţi de comunicare, 
persoană sigură pe sine, rezistentă la stres, 
sociabilă, activă, entuziastă, deschisă la 
nou, nonconflictuală, cooperantă. Data 
limită de depunere a dosarelor de concurs: 
15.06.2022, ora 16.00. Data susţinerii 
probei scrise: 28.06.2022, ora 10.00. Data 
susţinerii interviului: 30.06.2022, ora 
10.00. Toate probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad , 
B-dul.Revoluţiei nr.77. tel.0257/280.702. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului 
de concurs, condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursurilor, 
bibliografia și după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.posturi.gov.ro și 
pe www.uav.ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei nr.77, 
judeţul Arad, organizează concurs în 
vederea ocupăr i i  următorului post 
contractual vacant: -1 (un) post contracual 
vacant de Secretar gr.IS, cod COR 235901 
pe perioadă nedeterminată, în cadrul 
Birou Cabinet Rector: a)nivelul studiilor: 
super ioare;  b)  domeniu l  s tudi i lor : 
economie; c)vechime pe post similar: 6 
luni; d)vechime în funcţie de conducere 

(pentru posturile de conducere): nu este 
cazul; e)alte condiţii (cunoașterea unei 
limbi străine, cunoștinţe operare PC, alte 
abilităţi): cunoștinţe limba engleză nivel 
minim B2, scris, citit, conversaţie. Operare 
PC: Windows, Microsoft Office, Word, 
Excel, Power Point, Internet Explorer, 
poștă electronică etc.; f ) cunoștinţe 
privind întocmirea și administrarea cores-
pondenţei oficiale; g)alte cerinţe: bune 
abilităţi de comunicare, persoană sigură 
pe sine, rezistentă la stres, sociabilă, 
activă, entuziastă, deschisă la nou, 
nonconflictuală, cooperantă. Data limită 
de depunere a dosarelor de concurs: 
15.06.2022, ora 16.00. Data susţinerii 
probei scrise: 28.06.2022, ora 12.00. Data 
susţinerii interviului: 30.06.2022, ora 
12.00. Toate probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 
B-dul.Revoluţiei nr.77. tel.0257/280.702. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului 
de concurs, condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursurilor, 
bibliografia și după caz, tematica se 
publică pe portalele: wwvv.posturi.gov.ro 
și pe www.uav.ro.

l În data de 29-06-2022, ora 10 va avea 
loc la sediul Primăriei orașului  Mărășești, 
jud. Vrancea, Concursul pentru ocuparea 
unui  post  vacant, personal contractual pe 
perioadă nedeterminată, de muncitor 
necalificat, în Compartimentul adminis-
trare Cimitir, din Serviciul Arhitect șef al 
Aparatului de specialitate al Primarului 
orașului  Mărășești, jud. Vrancea. Condiții 
de participare: Generale: conform art.3 
din HG 286/2011, modificată și comple-
tată. Specifice: -diplomă/ adeverință studii 
minim generale; -vechime  în muncă/ în 
specialitatea studiilor:  nu este cazul. În 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial 
începând cu  06-06-2022,  la sediul Primă-
riei orașului  Mărășești se vor depune 
dosarele de participare la concurs, 
conform art.6 din HG nr.286/2011 modifi-
cată și  completată. Concursul va avea 
urmatoarele etape: 1. Selecția dosarelor: 
22-23.06.2022. 2. Proba scrisă: 29-06-2022, 
ora 10.00. 3. Interviul- data va fi anunțată 
odată cu afișarea rezultatelor probei 
scrise. Probele de concurs vor avea loc la 
sediul Primăriei din oraș Mărășești, str. 
Siret nr.1, jud. Vrancea. Bibliografia și 
anunțul  concursului vor fi afișate pe 
site-ul și pe tabela de afișaj ale instituției. 
Relații suplimentare, la sediul Primăriei 
orașului  Mărășești și tel. 0237260150, 
persoană de contact insp. Dogaru Claudia.

l Primaria Comunei Daneți, cu sediul în 
comuna Daneți, jud.Dolj, organizează 
concurs în baza HG 286/2011 și HG 
1027/2014 pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, a postului vacant de 
Muncitor Calificat tr.I, astfel: Muncitor 
calificat tr.I. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndepli-
nească urmatoarele condiții: -Studii: 
medii, profesionale; -Permis conducere 
categoriile: B, C, D; -Vechime în speciali-
tatea conducator auto: minimum 5 ani. 
Concursul se va desfășura astfel: Data, ora 
ș i  locu l  organ izăr i i  probei  scr i se: 
29.06.2022, ora 11.00, Sala de ședinţe a 
Primăriei comunei Daneți; Data, ora și 
locul organizării interviului: 30.06.2022, 
ora 11.00, Sala de ședinţe a Primăriei 
comunei Daneți. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul primă-
riei. Condițiile de participare la concurs și 
bibliografia stabilită se afișeaza la sediul 
Primăriei Comunei Daneți și pe site-ul 
Primariei comunei Daneți: www.primaria-
daneti.ro. Informatii suplimentare se pot 
obține la număr telefon fix 0251.377.001 
sau mobil 0740.311.638, persoana de 
contact Bican Ionela-Florentina.

l Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, cu 
sediul în localitatea Craiova, Aleea Arh.
Duiliu Marcu, Nr.16, județul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de Administrator de 
Pat r i mon iu ,  1  p o s t ,  c on for m HG 
nr.286/23.03.2011 cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfășura la sediul școlii astfel: Proba 
scrisă în data de 29.06.2022, ora 09.00; 
Proba practică în data de 30.06.2022, ora 
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09.00; Proba de interviu în data de 
30.06.2022, ora 12.00. Pentru participarea 
la concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -Studii supe-
rioare de licență/de lungă durată (în 
domeniul economic sau tehnic); -Vechime 
în muncă min.5 ani și min.2 ani în specia-
litatea studiilor absolvite. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de 21.06.2022, ora 14.00, la 
secretariatul instituției. Relații suplimen-
tare la sediul Școlii Gimnaziale „Mihai 
V i t e a z u l ”  C r a i ov a  ș i  l a  t e l e fo n 
0251.588.429 sau 0723.271.752 (secretar șef 
Lavinia LUPESCU).

l Anunț concurs două posturi vacante, 
expert IA, personal contractual: Agenția 
Națională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educației și Formării Profe-
sionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează 
concurs pentru ocuparea a două funcții de 
execuție contractuale, vacante, de expert 
IA -studii superioare finalizate cu diplomă 
de licență și experiență relevantă în învă-
țământul preuniversitar sau formare 
profesională și/sau administrare fonduri 
europene, pe posturi care au necesitat 
studi i super ioare- minimum 3 ani. 
Concursul se va desfășura în data de 08 
iulie 2022, ora 10:00– proba scrisă și în 
data de 14 iulie 2022, ora 10:00- interviul, 
amblele la sediul ANPCDEFP din Splaiul 
Independenței Nr. 313, Biblioteca Centrală 
a U.P.B., Corp A, et. 1, Sector 6, București. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun 
până pe data de 22 iunie 2022, ora 17:00 la 
sediul A.N.P.C.D.E.F.P.. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. și pe 
site-ul agenției la adresa www.anpcdefp.
ro. Informații suplimentare se pot obține 
la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 
021/2010700.

l În conformitate cu prevederile art.1 
alin.(1) din Regulamentul- cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
Spitalul Orășenesc Câmpeni, cu sediul în 
Câmpeni, str.Horea, nr. 63, județul Alba, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioada nedeterminată a următoarelor 
posturi contractuale de execuție vacante: 1 
(unu) post Infirmieră debutantă (M)- 
Compartiment gastroenterologie, normă 
întreagă, durata nedeterminată, 1 (unu) 
post Paznic (M)- Centrala telefonică, 
normă întreagă, durata nedeterminată. La 
concurs/examen se pot înscrie candidaţii 
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale și specifice. 1.Criteriile generale 
sunt următoarele: Poate ocupa un post 
vacant persoana care îndeplinește urmă-
toarele condiții: a)are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și domici-
l iul în România; b) cunoaște l imba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f) îndeplinește 
condiţii le de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. 2. Criteriile specifice sunt urmă-
toarele: 1.Pentru postul de infirmieră 
debutantă: a)studii medii; b) curs de infir-
mieră organizat de Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asisten-
ților Medicali din România sau furnizori 
autorizați de Ministerul Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale cu aprobarea Ministe-
rului Sănătății- Direcţia generală resurse 
umane și certificare, c)nu se solicită 
vechime. 2. Pentru postul  de paznic: a)
studii medii; b)persoana care urmează să 
îndeplinească atribuți i de pază sau 
protecție trebuie să fie atestat profesional 
(angajarea personalului cu atribuții de 
pază sau gardă de corp se face pe baza 
certificatului de cazier judiciar și a atesta-
tului pentru executarea activităților de 
pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
de gardă de corp, în conformitate cu 
prevederile Legii 333/2003 privind paza 
obiect ivelor, bunuri lor, valor i lor și 
protecția persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare sau certificat de 
absolvire a unui curs în specialitatea 
postului), c) vechime în specialitate: nu se 
solicită, d)concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul/examenul pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcțiilor de execuție vacante se va orga-
niza în data de 29.06.2022, ora 09.00- 
proba scrisă, în data de 05.07.2022- ora 
09.00- interviul de selecţie, la sediul 
unităţii. Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este 21.06.2022. Bibliografia și tematica 
pentru concurs /examen se afișează la 
sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni și se 
publică pe site-ul spitalului www.spitalul-
campeni.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefonul: 0258.771.717- Biroul 
Resurse Umane.

l Spitalul Municipal Dr.Gheorghe Mari-
nescu, cu sediul în mun.Târnăveni, str.
Victor Babeș nr.2, judeţul Mureș, organi-
ze a ză  c oncu rs ,  c on for m H.G.  n r. 
286/23.03.2011, pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante de: -1 
post de asistent medical generalist la 
secția Chirurgie generală; -2 posturi de 
asistenți medicali generaliști la secția 
Neurologie; -2 posturi de asistenți medi-
cali generaliști la secția Psihiatrie II acuți; 
-1 post de asistent medical generalist la 
cabinet Endocrinologie; -1 post de asistent 
medical generalist la secția Psihiatrie I 
cronici; -2 posturi de asistenți medicali 
generaliști la secția Pediatrie; -1 post de 
asistent medical generalist la secția Psihi-
atrie IV cronici permanenți; -1 post de 
asistent medical generalist principal la 
secția Chirurgie generală -Bloc operator; 
-2 posturi de asistenți medicali de radio-
logie/ generaliști la Laborator radiologie și 
imagistică medicală; -1 post de asistent 
medical de laborator /generalist la Labo-
rator analize medicale; -1 post de regis-
trator medical la Biroul de primire; -1 post 
de registrator medical la secția Psihiatrie 
II acuți; -4 posturi de infirmieri la secția 
Pediatrie; -1 post de infirmier la secția 
Medicină Internă; -1 post de infirmier la 
secția Chirurgie generală; -3 posturi de 
infirmieri la secția Neurologie -Neurologie 
cronici; -1 post de infirmier la comparti-
mentul Dermatovenerice; -2 posturi de 
infirmieri la secția Medicină Internă 
cronici; -2 posturi de infirmier i la 
Compartimentul Primiri Urgențe; -1 post 
de infirmier la secția Psihiatrie III cronici 
permanenți; -3 posturi de infirmieri la 
secția Psihiatrie II acuți; -1 post de infir-
mier la compartiment Neonatologie; -2 
posturi de infirmieri la secția Psihiatrie IV 
cronici permanenți; -1 post de brancardier 
la secția Chirurgie generală; -1 post de 
îngrijitoare de curățenie la secția Medicină 
Internă; -1 post de îngrijitoare de cură-
țenie la compartimentul Neonatologie; -1 
post de îngrijitoare de curățenie la secția 
Psihiatrie IV cronici permanenți; -1 post 
de îngrijitoare de curățenie la secția Pedi-
atrie; -1 post de îngrijitoare de curățenie la 
Compartimentul Primiri Urgențe; -1 post 
de îngrijitoare de curățenie la Bloc 
Operator; -1 post de îngrijitoare de cură-
țenie la Bloc alimentar; -1 post de îngriji-
t o a r e  d e  c u r ă ț e n i e  l a  S e r v i c i u l 
Administrativ; -1 post de îngrijitoare de 
curățenie la Laboratorul de radiologie și 
imagistică medicală; -1 post de îngrijitoare 
de curățenie la secția Obs.Ginecologie; -1 
post de spălătoreasă la Spălătorie; -1 post 
de bucătar la Blocul alimentar; -1 post de 
p or t a r  l a  Compa r t i m e nt u l  Pa z ă . 
Concursul pentru ocuparea posturilor mai 
sus-menționate se va desfășura la sediul 
spitalului astfel: -Selecția dosarelor de 
î n s cr iere  î n  per ioada 22 .06 .2022-
23.06.2022, până la ora 15.00; -Proba 
scrisă în data de 29.06.2022, ora 9.00; 
-Interviul de selecție în data de 05.07.2022, 
ora 9.00. Condiţii speciale de participare 
la concurs pentru posturile de asistenți 
medicali generaliști: Studii: diplomă de 
bacalaureat+studii postliceale de asistent 
medical generalist/studii superioare de 
scurtă durată/ superioare de asistent 
medical generalist; Nu este necesară 
vechime. Pentru postul de asistent 
medical generalist principal se solicită 
adeverința de grad principal. Condiţii 
speciale de participare pentru postul de 
registrator medical: Nivelul studiilor: 
absolvire a 12 clase cu diplomă de bacala-
ureat și certificate /diplomă de competență 
digitală; Nu este necesară vechime. 
Condiţii speciale de participare la concurs 
pentru posturile de infirmieri: nivelul 
studiilor: absolvire a 10 clase și cursul de 
infirmieri; Nu este necesară vechime. 
Condiţii speciale de participare la concurs 
pentru posturile de îngrijitoare de cură-
țenie, spălătoreasă, brancardier: nivelul 
studiilor: școală generală; Nu este nece-
sară vechime. Condiţii speciale de partici-
pare la concurs pentru postul de bucătar: 
Nivelul studiilor: minimum 10 clase și 
calificare de bucătar; Se solicită minimum 
5 ani vechime în funcția de bucătar. 
Condiţii speciale de participare la concurs 

pentru postul de portar trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Nivelul 
studiilor: 10 clase și atestat pentru exerci-
tarea profesiei de agent de pază; Nu se 
solicită solicită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Spita-
lului Municipal Dr.Gheorghe Marinescu, 
mun.Târnăveni, str.Victor Babeș nr.2, 
judeţul Mureș. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Municipal Dr.Gheorghe 
Marinescu, mun.Târnăveni, str. Victor 
Babeș nr.2, judeţul Mureș, persoană de 
contact :  Precup Antonela ,  te lefon 
0265/446.161, fax 0265/446.156.

l Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Vâlcea, cu sediul în Municipiul Rm.
Vâlcea, Str.G-ral Magheru nr.42, Judeţul 
Vâlcea, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a 2 
posturi contractuale temporar vacante, 
conform art.7 din H.G.R.nr.286 din 
31.03.2011 (actualizat) privind aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, astfel: 
-1 post de asistent medical gen.principal 
(PL) la Stația centrală Rm.Vâlcea; -1 post 
de asistent medical gen.principal (PL) la 
Stația centrală Rm.Valcea, Punct de lucru 
Lădești. Condiţii: -diplomă de școală sani-
tară postliceală sau diplomă de studii 
postl iceale prin echivalare conform 
H.G.nr.797/1997; -diplomă bacalaureat; 
-vechime în muncă -minim 5 ani în speci-
alitate; -certificat grad principal; -concurs 
pentru ocuparea postului. Concursul se va 
organiza la sediul instituției, conform 
calendarului următor: -07.06.2022-
14.06.2022, ora 15.00 -termen limită de 
depunere; -22.06.2022, ora 10.00 -proba 
scrisă; -27.06.2022, ora 10.00 -interviu. 
Relaţi i suplimentare se obţin de la 
Compa r t i ment u l  RUNOS - t e lefon 
0250/731.030 int.117 sau pe site-ul institu-
ției www.ambulantavalcea.ro.

l Având în vedere prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene organizează concurs de recru-
tare, pentru ocuparea pe perioadă deter-
minată a funcției de natură contractuală 
temporar vacantă de execuție de șofer, 
treapta I la Direcția generală economică, 
Serviciul financiar, asistență tehnică și 
salarizare. Pot participa la concursul orga-
nizat în vederea ocupării postului mai 
sus-menţionat numai persoanele care 
îndepl inesc cumulat iv următoarele 
condiţii generale și specifice: I. Condiţii 
generale: Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute la art. 3 din 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
respectiv: -are cetăţenia română, cetăţenie 
a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, scris și 
vorbit; -are vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; -îndepli-
nește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. II. Condiţii specifice: Condiții 
specif ice pentru ocuparea funcției 
contractuale de șofer treapta I la Direcția 
generală economică; -studii gimnaziale 
absolvite; -minim 1 an vechime în specia-

litatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei; -carnet de șofer minim categoria B;  
-cunoștințe  de operare MS Oªce (Word, 
Excel, Outlook), Internet Explorer– nivel 
mediu. Concursul se va desfășura la sediul 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene din municipiul București, Șos. 
București- Ploiești nr.1-1B, clădirea BASP 
Victoria, sector 1 conform următorului 
calendar și: -Depunerea dosarelor de 
concurs: 07.06.2022 –14.06.2022; -Proba 
scrisă: 22.06.2022 ora 10,00; -Proba prac-
tică: 24.06.2022 ora 14,00; -Interviul: 
28.06.2022 ora 14,00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii vor depune un dosar 
de concurs care să conţină următoarele 
documente: -cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare; -copia 
actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; -copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau insti-
tuţia publică;  -carnetul de muncă sau, 
după caz, adever inţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; -cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează; -adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate; 
-curriculum vitae. Documentele solicitate 
pentru dosarul de concurs, se vor depune 
personal la secretarul comisiei  de 
concurs– Direcția generală managementul 
resurselor umane și asigurarea capacității 
administrative a Ministerului Investițiilor 
și Proiectelor Europene din municipiul 
București, Șos. București-Ploiești nr. 1-1B, 
clădirea BASP Victoria, sector 1, în 
termen de 5 de zile calendaristice de la 
data publicării prezentului anunț de 
concurs, inclusiv, de luni până joi între 
orele 08.30–17.00 și vineri între orele 
08.30-14.30. Relaţii suplimentare privind 
condiţiile de participare și documentele 
necesare se pot obţine de la domnul 
Gabriel Cojocaru la telefon 0372 838681/ 
0725 102533, în zilele lucrătoare, astfel: 
luni-joi între orele 08.30–17.00, vineri între 
orele 08.30-14.30.

l 1.Primăria comunei Iecea Mare, cu 
sediul în str.Principală, nr.127A, județul 
Timiș, tel.0256/365.713, fax 0256/365.885, 
e-mail primaria_ieceamare@yahoo.com, 
organizează concurs de recrutare, pentru 
ocuparea a unui număr de 1 funcții 
contractuale de execuție vacante, din 
cadrul Compartimentului Serviciul Public 
Edilitar Gospodăresc al Unităţii Adminis-
trativ-Teritoriale comuna Iecea Mare, 
județul Timiș, în data de 23.06.2022, ora 
10.00 -proba practică, cu respectarea 
prevederilor H.G.286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
după cum urmează: 2.Compartimentului 
Serviciul Public Edilitar Gospodăresc al 
Unităţii Administrativ-Teritoriale comuna 
Iecea Mare, județul Timiș: -muncitor 
necalificat din cadrul Compartimentului 
Serviciul Public Edilitar Gospodăresc al 
Unităţii Administrativ-Teritoriale comuna 
Iecea Mare, județul Timiș, norma întreagă 
(8ore/zi, 40ore/saptamana, perioadă nede-
terminată) -1post. La concurs se poate 
înscrie orice persoană care îndeplinește 
următoarele: Condiții generale: -are cetă-
țenie română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scris și vorbit; 
-are vârsta de minim 18 ani; -are capaci-
tate deplină de exercițiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentu 
care solicită înscrierea la concurs, atestată 
pe baza adeverinței medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unitățile sani-
tare abilitate; -îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiții specifice: -studii medii, profesio-
nale sau generale; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 1 ani. Condiții de desfășurare a 
concursului: Condiţii generale de desfășu-
rare a concursului: concursul se va desfă-
șura la sediul Primăriei comunei Iecea 
Mare, cu sediul în str.Principala, nr. 127A, 
județul Timiș, după cum urmează: Dosa-
rele de inscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului la sediul Primărie 
comu nei  Ie ce a Ma re î n  per ioada : 
03.06.2022-16.06.2022. Calendarul de 
desfășurare a concursului -16.06.2022 
-termenul limită pentru depunerea dosa-
relor; 17.06.2022 -selecţia dosarelor; 
-20.06.2022 -soluționare contestații; -proba 
practică: 23.06.2022, ora 10.00; -interviul: 
24.06.2022. Conform prevederilor art.6 al 
Regulamentului-cadru, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
pentru înscrierea la concurs candidații vor 
prezenta un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 1.cererea 
de înscriere la concurs adresată conducă-
torului autorității sau instituției publice 
organizatoare; 2.copia actului de identi-
tate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz, în 
original și copie; 3.copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea unor speciali-
zări, precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau insti-
tuția publică în original și copie; 4.
carnetul de muncă sau, după caz, adeve-
rințele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studiilor în 
original și copie; 5.cazierul judiciar sau o 
declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incom-
patibil cu funcția pentru care candidează 
(candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfășurării primei probe a concur-
sului); 6.adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unită-
țile sanitare abilitate (adeverinţa care 
atestă starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii); 7.curri-
culum vitae. Informații suplimentare se 
pot obţine, telefon: 0256/365.713, secretar 
Achim Daniela. 

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în temeiul 
H.G.nr.286/2011, cu modificări le și 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea unui post vacant contractual de 
execuție pe perioadă nedeterminată de 
timp, repartizat de la bugetul din venituri 
proprii -activitate curentă -Biroul Arhivă 
și a unui post vacant contractual de 
execuție pe perioadă determinată de timp, 
până la 31.12.2023, repartizat de la bugetul 
din venituri proprii -Serviciul Cadastru 
-Biroul Înregistrare Sistematică pentru 
implementarea Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară, după cum 
urmează: 1 post de Referent treapta IA 
(perioadă nedeterminată). Cerinţele speci-
fice pentru ocuparea postului: - Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Curs arhivar; -Vechime în muncă: minim 
6 ani și 6 luni; -Excelente abilități de 
comunicare, amabilitate și muncă în 
echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a 
informațiilor noi; -Rezistență la stres, 
flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozi-
tate, perseverență; -Comportament profe-
sional integru și conduită ireproșabilă; 
-Cunoștinţe operare calculator. 1 post de 
Consilier cadastru debutant (perioadă 
determinată). Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -Studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată cu 
licență sau absolvite cu diplomă: speciali-
zarea cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre și cadastru; -Vechime 
în specialitatea studiilor: nu este necesară; 
-Cunoștinţe operare calculator, programe 
de tip CAD și pachetul Microsoft Oªce; 
-Excelente abilități de comunicare, amabi-
litate și muncă în echipă; -Capacitate de 
asimilare rapidă a informațiilor noi; - 
Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la 
detali i, minuțiozitate, perseverență; 
-Comportament profesional integru și 
conduită ireproșabilă; -Deplasări frec-
vente atât pe raza județului, cât și la 
nivelul altor județe de pe întreg teritoriul 
țării. Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs este 22.06.2022, inclusiv, orele 
16.30, la sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Ilfov (luni-joi între 
orele 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00). 
Concursul se va desfășura la sediul 
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O.C.P.I.Ilfov, Șos.Kisele� nr.34, sector 1. 
Proba scrisă: în data de 29.06.2022, ora 
10.00; Interviul: în data de 04.07.2022, de 
la ora 10.00. Date de contact: telefon 
021/224.60.85 -interior 173/126 -Biroul 
Resurse Umane, Secretariat și Petiții; 
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, 
alin.(4) din H.G.nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare.

l Inspecţia Muncii– instituţie a adminis-
traţiei publice centrale, cu sediul în Bucu-
rești, Str. Matei Voievod nr. 14, Sector 2, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
unei funcții contractuale de execuție 
vacante, după cum urmează: referent, 
treapta IA, de la Compartimentului 
Adminstrativ din cadrul Direcției Econo-
mice din cadrul aparatului propriu. 1. 
Condiții generale de participare la concurs: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 3, Cap.I 
Titlul I din Anexă la Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului- cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și comple-
tările ulterioare. 2. Condiţii specifice de 
participare la concurs: Pentru postul de 
referent, treapta IA de la Compartimentul 
Adminstrativ din cadrul Direcției Econo-
mice: a) Studii de specialitate: studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, fina-
lizate cu diplomă de bacalaureat; b) 
Vechime în specia l itatea necesară: 
minimum 7 ani; c) Perfecţionări (speciali-
zări): -; d) Cunoștinţe de operare/progra-
mare pe calculator (necesitate și nivel):-; e) 
Limbi străine (necesitate și nivel de 
cunoaștere): - ; f) Abilităţi, calităţi și apti-
tudini necesare: -atenţie distributivă; 
-capacitatea de a lucra în condiţii de  stres; 
-lucrul în echipă; g) Cerinţe specifice: 
disponibilitate pentru program prelungit; 
h) Competenţa managerială (cunoștinţe de 
management, calităţi și aptitudini mana-
geriale): -; 3. Concursul se desfășoară la 
sediul Inspecţiei Muncii din Str. Matei 
Voievod nr.14, Sector 2, București, după 
cum urmează: -dosarele de înscriere se vor 
depune în perioada 06.06.2022–20.06.2022, 
după următorul program: de luni până joi 
între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 
08,00-14,00, la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, camera 
301, etaj 3; -proba scrisă– are loc în data de 
29.06.2022, ora 10.00; -data și ora susținerii 
interviului se afișează odată cu rezultatele 
la proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la sediul Inspecţiei 
Muncii– Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, etaj 3, 
camera 301, în perioada de 06.06.2022–
20.06.2022 inclusiv, după următorul 
program: de luni până joi între orele 08,00-
16,30 și vineri între orele 08,00-14,00 la 
Serviciul Gestiune Resurse Umane și 
Formare Profesională, camera 301, etaj 3; 
Condiţiile de participare la concurs, biblio-
grafiile și actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere sunt afișate la 
sediul Inspecţiei Muncii și pe site-ul: www.
inspectiamuncii.ro. Relaţii  suplimentare 
se pot obţine la telefon: 021.302.70.82 de la 
doamna Gheorghe Simona.

l Spitalul Clinic De Urgenţă de Chirurgie 
Plastică Reparatorie Și Arsuri cu sediul în 
București, Calea Griviței nr. 218, sector 1, 
telefon – 021/2240947, fax 021/2240930, 
Cod Fiscal 4967072, reprezentat prin jr. 
Lidia Constantinescu,  având funcţia de 
manager interimar organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, cu normă întreagă 
pe  perioadă nedeterminată, în conformi-
tate cu HGR 286/2011 modificată prin 
H.G.R nr.269/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant, cores-
punzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare ale 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice: Denu-
mirea posturilor: * 1 post asistent medical 
generalist principal (PL) – Secția Clinică 
de Chirurgie Plastică, Microchirurgie 
Reconstructivă I Arși – cu program de 8 
ore/zi lucrătoare, in intervalul orar 7.00-
15.00. * 1 post asistent medical generalist 
principal (PL) – Compartiment A.T.I. 
Condiții specifice: - diplomă de bacalau-
reat; - diplomă școală postliceală în speci-
alitatea generalist; - certificat de membru 
eliberat de O.A.M.G.M.A.M., aviz anual  
O.A.M.G.M.A.M. și asigurare malpraxis în 
termen; - certificat de grad principal; - 
minim 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor. * 1 post asistent medical genera-
list (PL) – Secția Clinică de Chirurgie 

Plastică, Microchirurgie Reconstructivă 
II. * 1 post asistent medical generalist (PL) 
– Compartiment A.T.I. * 1 post asistent 
medical generalist (PL) – Bloc Operator. 
Condiții specifice: - diplomă de bacalau-
reat; - diplomă școală postliceală în speci-
alitatea generalist; - certificat de membru 
eliberat de O.A.M.G.M.A.M., aviz anual  
O.A.M.G.M.A.M. și asigurare malpraxis în 
termen; - minim 6 luni vechime în specia-
litatea studiilor. * 2 posturi asistent 
medical general ist debutant (PL) – 
Compartiment A.T.I. Condiții specifice: - 
diplomă de bacalaureat; - diplomă școală 
postliceală în specialitatea generalist; - 
c e r t i f ic at  de  membr u e l ib erat  de 
O.A.M.G.M.A.M. în termen. - nu se soli-
cită vechime în specialitate. * 1 post asis-
tent medical în specialitatea radiologie 
(PL) – Laborator radiologie și imagistică 
medical. Condiții specifice: - diplomă de 
bacalaureat; - diplomă școală postliceală 
în specialitatea radiologie; - certificat de 
membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M., aviz 
anual  O.A.M.G.M.A.M. și asigurare 
malpraxis în termen; - minim 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor. * 1 post 
asistent medical în specialitatea igienă și 
sănătate publică (PL) – Compartiment de  
Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței 
Medicale. Condiții specifice: - diplomă de 
bacalaureat; - diplomă școală postliceală în 
specialitatea igienă și sănătate publică; - certi-
ficat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M., 
aviz anual  O.A.M.G.M.A.M. și asigurare 
malpraxis în termen; - minim 6 luni vechime 
în specialitatea studiilor. * 1 post fiziokineto-
terapeut - Spitalizare de zi- RMFB, Chirurgie 
Plastică Microchirurgie și Arsuri. Condiții 
specifice: - diplomă de licență în speciali-
tatea postului (fiziokinetoterapeut); - 
Autorizație de liberă practică eliberată de 
Colegiul Fizioterapeuților din România, 
însoțită  de Avizul anual al autorizației de 
liberă practică, în termen de valabilitate; 
- Poliță asigurare de răspundere civila 
profesională în termen de valabilitate; - 
minim 6 luni vechime ca fiziokinetotera-
peut. * 1 post brancardier - Secția Clinică 
de Chirurgie Plastică, Microchirurgie 
Reconstructivă I Arși. Condiții specifice: - 
studii generale; - nu se solicită vechime în 
specialitate. * 1 post șef birou gradul II – 
Biroul Financiar – Contabilitate. * 1 post 
șef birou gradul II – Biroul Aprovizionare, 
Transport, Administrativ. Condiții speci-
fice: - diplomă de licență în specialitatea 
economică/juridică/administrativă; - 
minim 5 ani vechime în specialitatea 
biroului. * 1 post șef birou gradul I – 
Biroul R.U.N.O.S. Condiții specifice: - 
diplomă de l icență în special itatea 
economică/juridică/administrativă; - 
minim 2 ani vechime în specialitatea 
biroului. * 1 post referent de specialitate 
gradul II - Compartiment  Achiziții 
Publice, Contractare. Condiții specifice: - 
diplomă de licență în specialitatea econo-
mică/juridică/administrativă; - minim 3 ani 
și 6 luni vechime în specialitatea biroului. * 
1 post muncitor calificat IV – bucătar. 
Condiții specifice: - studii generale; - certi-
ficat de calificare pentru meseria de 
bucătar; - minim 1 an vechime în speciali-
tatea postului. Probele concursului se vor 
desfășura la sediul Spitalului Clinic De 
Urgenţă De Chirurgie Plastică Reparatorie 
Și Arsuri, conform calendarului următor: 
- 29 Iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; - 
05 Iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu. Se 
poate înscrie la concurs persoana care 
îndeplinește următoarele condiţii generale: 
- să fie cetăţean român sau cetăţeanul unui 
stat aparţinând U.E.; - cunoaște limba 
romană scris și vorbit; - are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; - are 
capacitate deplină de exerciţiu; - are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; - îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; - nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra auto-
rităţii, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabi l itarea. Dosarul de 
înscriere la concurs va cuprinde urmatoa-
rele documente: - cerere de înscriere la 
concurs, adresată conducătorului unității; 
- act de identitate în original și copie; - 
documente în original și copie,  care să 
ateste nivelul studiilor, diplomă școală 
generală, diplomă bacalaureat, diplomă de 
licență, acte care atestă efectuarea unor 
cursuri/specializări; -copia carnetului de 
muncă și/sau adeverinţă care să ateste 
vech imea în muncă după data de 
01.01.2011, în meserie sau în specialitatea 
studiilor; - cazierul judiciar; - adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare, eliberată de medicul de 
familie; - curriculum vitae. Data limită 
până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs, este 21 Iunie 2022, 
orele 15.00,  reprezentând 10 zile lucră-
toare de la afișarea anunţului la sediul 
spitalului. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau la telefon 
021/2240947, interior 122: biroul RUNOS. 
Informaţii privind desfășurarea concur-
sului sunt afișate pe pagina de internet a 
spitalului: www.arsuri.ro.

l Aeroclubul României cu sediul în Bucu-
rești, Bd. Lascăr Catargiu nr.54 sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante– personal contractual- în 
baza HG nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale, completată și modificată prin HG nr. 
1027/2014 -în data de 29.06.2022- proba 
scrisă, respectiv în data de 05.07.2022- 
interviu. Dosarele se depun la sediul Aero-
clubului României până la data de 
21.06.2022, ora 12:00. Relaţii suplimentare 
se obţin  la telefon 021.312.36.19 int.107. 
Posturi vacante Comisia de concurs Nr. 1: 
Concursul se va desfășura în locația Aero-
clubului Teritorial Aurel Vlaicu– București, 
cu sediul în Str. Aeroportului nr.2, Comuna 
Clinceni, Judeţul Ilfov, în data de de 
29.06.2022 -proba scrisă, ora 10:00 respectiv 
în data de 05.07.2022- interviu începând cu 
ora 10:00. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile specifice pentru posturile 
scoase la concurs, astfel: •Pilot instructor  
Cl.a III-a  -1 post în locaţia AT București 
(Clinceni): -studii medii  și licenţă de 
personal navigant (licenţă pilot planor); 
-deţinător al licenţei de pilot și al califi-
cării/ certificatului de instructor pentru 
min im o clasă /un t ip de aeronave; 
-vechime– nu este cazul. •Pilot aeronavă 
Cl.a III-a –10 posturi în următoarele 
locați i :  -AT Bucureșt i– 1 post; -AT 
Craiova– 1 post; -AT Pitești– 1 post; -AT 
Caransebeș– 1 post. -Biroul Demonstrații 
Aeriene din cadrul sediului Aeroclubului 
României- 2 posturi; -Biroul Manage-
mentul Loturilor Reprezentative din cadrul 
sediului Aeroclubului României- 1 post; 
-Biroul Pregătire Personal Navigant din 
cadrul sediului Aeroclubului României– 1 
post; -Biroul Siguranță Aeronautică din 
cadrul sediului Aeroclubului României– 1 
post; -Serviciul Certificare Personal Balon 
și Planor din cadrul sediului Aeroclubului 
României– 1 post. -studii medii și licenţă 
de personal navigant; -deţinător al licenţei 
de pilot pentru minim o clasă/un tip de 
aeronave; -vechime – nu este cazul. 
•Dispecer Operațiuni Zbor Tr.II  -1 post la 
Serviciul Informare Zboruri- Navigație din 
cadrul sediului Aeroclubului României: 
-studii medii, curs de calificare și licență de 
personal operativ aeronautic care deţine 
calificarea aeronautică cu licenţă în termen 
de valabilitate și are experienţă de minim 3 
ani și 6 luni; -vechime– nu este cazul. 
Posturi vacante Comisia de concurs Nr. 2: 
Concursul se va desfășura în locația Aero-
clubului Teritorial Aurel Vlaicu –București, 
cu sediul în Str. Aeroportului nr.2, Comuna 
Clinceni, Judeţul Ilfov, în data de de 
29.06.2022 -proba scrisă, ora 10:00 respectiv 
în data de 05.07.2022 -interviu începând cu 
ora 10:00. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile specifice pentru posturile 
scoase la concurs, astfel: •Inginer aviaţie 
debutant– 2 posturi în următoarele locații: 
-AT București (Clinceni)– 1 post; -Serviciul 
Continuitatea Navigabilității și Întreți-
nerea Aeronavelor din cadrul sediului 
A.R.– 1 post. -studii superioare tehnice de 
licență din domeniul aeronautic– studii 
superioare tehnice în domeniul Ingineriei 
Aerospațiale sau în domeniul Ingineriei 
Aeronautice; -vechime– nu este cazul. 
•Inginer aviaţie cl. IV –1 post la Serviciul 
Continuitatea Navigabilității și Întreți-
nerea Aeronavelor din cadrul sediului 
Aeroclubului României: -studii superioare 
tehnice de licență din domeniul aeronautic; 
-deţine calificarea de personal tehnic aero-
nautic corespunzătoare funcţiei cu licenţa 
în termen de valabilitate și stagiul de debu-
tant încheiat; sau -are pregătirea de specia-
litate corespunzătoare funcţiei și minim 1 
an de experienţă în activitatea tehnică 
aeronautică. •Mecanic aviaţie debutant– 8 
posturi  în următoarele locații: -Secția de 
Reparații și Întreținere de Bază Craiova -1 
post; -AT Arad– 1 post; -AT Baia Mare– 1 
post; -AT Brașov– 1 post; -AT București– 1 
post; -AT Suceava– 1 post; -AT Iași– 1 post; 
-AT Mureș– 1 post. -studii medii sau școală 
profesională– profil tehnic; -vechime– nu 
este cazul. Posturi vacante Comisia de 
concurs Nr. 3: Concursul se va desfășura la 
sediul Aeroclubului României din Bucu-
rești, sector 1, B-dul Lascăr Catargiu nr.54, 
în data de de 29.06.2022- proba scrisă, ora 
10:00 respectiv în data de 05.07.2022- 
interviu începând cu ora 10:00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile specifice 
pentru posturile scoase la concurs astfel: 

•Director General Adjunct- 1 post  la 
Direcţia Generală: -studii superioare de 
lungă durată în domeniul aeronautic/ studii 
superioare de licenţă și masterat domeniul 
aeronautic; -licenţă personal tehnic aerona-
utic; -experienţă în domeniul aeronautic de 
minim 12 ani din care minim 8 ani în 
funcţii de conducere. Posturi vacante 
Comisia de concurs Nr. 4: Concursul se va 
desfășura în locația Aeroclubului Teritorial 
Aurel Vlaicu– București, cu sediul în Str. 
Aeroportului nr.2, Comuna Clinceni, 
Judeţul Ilfov, în data de de 29.06.2022- 
proba scrisă, ora 10:00 respectiv în data de 
05.07.2022- interviu începând cu ora 10:00. 
•Economist specialist grd. IA -1 post în 
cadrul Serviciului Contabilitate din cadrul 
sediului Aeroclubului României: -studii 
superioare economice; -vechime în speciali-
tate de minim 6 ani și 6 luni; -experiență în 
contabilitatea bugetară. •Referent de speci-
alitate grd. I -1 post în cadrul Serviciului 
Comercial și Achiziții Publice din cadrul 
sediului Aeroclubului României: -studii 
superioare economice/ tehnice/juridice; 
-vechime în specialitate de minim 6 ani și 6 
luni; -experiență în achizițiile publice de 
minim 3 ani. •Inginer grd.II –1 post la 
Serviciul Infrastructură și Mijloace de 
Transport Auto din cadrul sediului Aero-
clubului României: -studii superioare 
specia l itatea construcți i /  insta laț i i ; 
-vechime în specialitate minim 6 luni. 
Calendarul de desfășurare a concursului: 
-07.06 – 21.06.2022- depunere dosare  
înscriere concurs (ora 12:00); -22.06.2022- 
selecţie dosare  și afișare rezultat ora 12:00; 
-23.06.2022- depunere contestaţii selecţie 
dosare; -24.06.2022- soluţionare contestaţii 
selecţie dosare și afișare rezultat, ora 12:00; 
-29.06.2022- proba scrisă– ora 10:00; 
-30.06.2022- afișare rezultate proba scrisă, 
ora 12:00; -01.07.2022- depunere contestaţii 
proba scrisă, ora 12:00; -04.07.2022- soluţi-
onare contestaţii probă scrisă și afișare 
rezultat, ora 12:00; -05.07.2022- interviu 
începând cu ora 10:00; -06.07.2022- afișare 
rezultate interviu, ora 12:00; -07.07.2022- 
depunere contestaţii interviu ora 12:00; 
-08.07.2022- soluţionare contestaţii interviu 
și afișare rezultate finale. Nota: Progra-
marea candidaţilor pentru interviu se va 
afișa pe site-ul instituţiei în data de 
30.06.2022, ora 12:00. •Pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare: a) are cetățenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul 
în România; b) cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c) are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d) are capa-
citate deplină de exercițiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) 
îndeplinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabi-
litarea. Informaţii privind înscrierea la 
concurs și depunerea dosarelor. •Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
minime de vechime în specialitate  nece-
sare exercitării funcţiei. •În termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului, 
respectiv până în data de 21.06.2022 ora 
12:00, candidaţii depun dosarul de concurs 
care va conţine obligatoriu: a) Formularul 
de înscriere (se pune la dispoziţie de către 
Serviciul Resurse Umane al Aeroclubului 
României); b) Copia actului de identitate; c) 
Copia diplomei de studii și a altor acte care 
atestă efectuarea specializării; d) Copii 
licenţe/ carnet zbor/ jurnalul personalului 
tehnic care atestă specializarea pentru 
postul solicitat. Toate licențele/ calificările 
trebuie să fie în termen de valabilitate la 
data depunerii dosarului; e) Copia carne-
tului de muncă și/sau adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și după caz, 
vechimea în specialitate necesare ocupării 
funcţiei; f)  Curriculum Vitae; g) Cazierul 
judiciar; h) Adeverinţă care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie sau de către unităţi 
sanitare abilitate și care să conţină în clar, 
data, numele emitentului și calitatea aces-
tuia– în format standard stabilit de Minis-
terul Sănătăţii Publice. •Actele prevăzute 
la pct.2 lit.b)-e)  vor fi prezentate și în 
original, în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea.

l Anunț concurs de recrutare. Direcția 
Asistență Socială Oltenița organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unei funcții 
contractuale de execuție vacante, astfel: 
-Muncitor calificat IV în cadrul Comparti-
mentului Cantina Ajutor Social; Dosarele 
de înscriere se vor depune la sediul din 
municipiul Oltenița, bd. Republicii, nr. 39, 
bl.R, sc.C, parter, în perioada 07.06.2022-
21.06.2022, orele 16,00 inclusiv. Selecția 
dosa re lor  va ave a loc  î n  per ioada 
22.06.2022-23.06.2022 la sediul Direcției 
Asistență Socială. Proba practică va avea 
loc la data de 29.06.2022, orele 10.00 la 
sediul Cantinei de Ajutor Social din mun. 
Oltenița, str. Traian, nr. 16; Data și ora 
interviului se afișează odată cu rezultatele 
de la proba scrisă. A. Condiţiile generale de 
participare la concurs conform H.G. 
nr.286/2011: a) are cetățenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul 
în România; b) cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c) are vârstă minimă regle-
mentată de prevederile legale; d) are capa-
citate deplină de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) 
îndeplinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabi-
litarea. B.Condiţii specifice de participare 
la concurs: 1) studii medii sau generale cu 
diplomă; 2) să facă dovada calificării/speci-
alizării/certificării de competențe -bucătar; 
3) vechime în specialitatea: nu este nece-
sară. C.Bibliografia și tematica de concurs: 
-Legea nr. 208/1997 privind cantinele de 
ajutor social; -Ordinul nr. 976 din 16 
de c embr ie  19 98  p ent r u  aproba re a 
Normelor de igienă privind producția, 
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, trans-
portul și desfacerea alimentelor,cu modifi-
cările și completările ulterioare; D.Pentru 
înscrierea la concurs, candidații vor 
prezența un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 1.cererea 
de înscriere la concurs adresată conducăto-
rului autorității sau instituției publice 
organizatoare; 2.copia actului de identitate 
sau orice alt document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; 3.copiile 
documentelor care să ateste nivelul studi-
ilor și ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum și copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea condiți-
ilor specifice ale postului solicitate de 
autoritatea sau instituția publică;  4.cazi-
erul judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; 5.adeverință medi-
cală care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate, care să 
conțină în clar, numărul, data, numele 
emitentului si cal itatea acestuia, în 
formatul stabilit de Ministerul Sănătății; 6. 
declarația pe propria răspundere sau 
adeverință care să ateste că nu a desfașurat 
activități de poliție politică; 7.Curriculum 
vitae; Copia actului de identitate, copiile 
documentelor de studii și ale documentelor 
care să atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice vor fi prezentate în copie legali-
zată sau însoțite de documentele originale, 
în vederea certificării conformității cu 
originalul. Relații suplimentare se pot 
obține la d-na Sturzu Daniela Maria, 
i n sp e c t or  de  sp e c i a l i t a t e ,  t e l e fon 
0242515659 sau sediul instituției din bld. 
Republicii, nr. 39, bl.R, sc.C, parter, mun. 
Oltenița, jud. Călărași sau prin e-mail la 
adresa spasoltenita@gmail.com.

l Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, cu 
sediul în municipiul Craiova, strada 
Alexandru Macedonski, nr. 28, judeţul 
Dolj, conform HG nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului- Cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
organizează concurs de ocupare, în condi-
ţiile legii, a 2 funcţii contractuale de 
execuţie vacante- șofer, treaptă profesio-
nală I studii medii și muncitor calificat 
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studii medii treaptă profesională I și cu 
atribuții de gestionar. Concursul la sediul 
instituției, după cum urmează: Proba 
scrisă: 29.06.2022, ora 10.00; Proba prac-
tică: se va susține în termen de maxim 4 
zile lucrătoare de la susținerea probei 
scrise, data și ora probei practice se 
afișează odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Condiţii necesare ocupării unui 
post de natură contractuală: Potrivit art.3 
al Regulamentului cadru aprobat prin 
HG. Nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare,  în vederea parti-
cipării la concurs,  candidații trebuie sa 
îndeplinească următoarele condiți i: 
Condiții generale: -are cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domici-
liul în România; -cunoaște limba română, 
scris și vorbit; -are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; -are capaci-
tate deplină de exercițiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
-îndeplinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerintelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals 
ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infractiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea func-
ției, cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Condiții specifice 
necesare în vederea participării la concurs 
și a ocupării funcției contractuale de Șofer 
treaptă profesională I, studii medii: -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minim 5 ani, -permis 
de conducere valabil categoria B, C. 
Condiții specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării func-
ției contractuale de muncitor calificat 
treapta I, studii medii și cu atribuții de 
gestionar: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 7 ani. Dosarele de înscriere 
la concurs se vor depune până pe data de 
22.06.2022 (inclusiv), intervalul orar 09.00- 
14.00, la sediul Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Dolj, din str.Alexandru 
Macedonski, nr.28, Craiova. Bibliografia 
este disponibilă la sediul instituției și pe 
site-ul Centrului Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Dolj, www.traditiidoljene.ro. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promo-
varea Culturii Tradiționale Dolj,  telefon: 
0351.176.984, 0351.176.985.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 
12.000 mp din obiectivul Hala Laminor, 
situat pe bld.Basarabiei nr. 256. Operatorii 
interesați pot solicita documentația de 
atribuire pe e-mail-ul: o¤ce@acs3.ro. Mai 
multe informații pe: acs3.ro la secțiunea 
anunțuri. Ofertele se pot depune până la 
02.06.2022, ora 12.00.

l Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 
12.000 mp din obiectivul Hala Laminor, 
situat pe Bld Basarabiei nr. 256. Operatorii 
interesați pot solicita documentația de 
atribuire pe emailul: o¤ce@acs3.ro. Mai 
multe informații pe: acs3.ro la secțiunea 
anunțuri. Ofertele se pot depune pana la 
14.06.2022 ora 12:00.

CITAŢII
l Numita Mutescu Corina Gabriela este 
r ugat ă  s ă  s e  prez int e  în  dat a  de 
29.06.2022, ora 12.00, la Judecătoria 
Oravița, în calitate de pârât, în dosarul 
nr.1452/273/2021 partaj bunuri comune/ 
lichidare regim matrimonial.

l Se citează pentru data de 28.06.2022, 
ora 11,00 la sediul Societăţii Profesionale 
Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din 
municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, 
judeţul Călărași, toți succesibilii defunctei 
Nicola Catrina, CNP 2290518514169, dece-
dată la data de 25.06.2021, cu ultimul 
domiciliu în comuna Fundeni, judeţul 
Călărași (Dosar nr.770/2021).

l Numitul Antonio Pascoal Miguel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în București, 
sector 3, Aleea Foișorului nr.3, bl.4, sc.3, 
et.3, ap.53 este citat la Judecătoria 
Sectorul 3 București, în data de 24 iunie 
2022 (termen preschimbat), ora 12.50, 
complet C6 familiei, camera 39, în calitate 
de pârât în dosarul 28336/301/2021, în 
proces de divorţ cu reclamanta Antonio 
Irina.

l Se citează pârâtul Rus Gheorghe pentru 
data de 14.09.2022, sala 6, ora 9.00, la 
Jude c ator ia  Sat u  Ma re ,  î n  do s a r 
nr.894/296/2019, având ca obiect acțiune în 
constatare.

l Pârâta Tamas Ramona-Alina, cu domi-
ciliul în București, Aleea Pravat, nr.4, Bl.
Z5, sc.1, et.1, ap.9, sector 6 este citată la 
Judecătoria sector 6 București, cu sediul 
în Str. Stirbei Voda, nr.115, sector 1, 
Completul 1 Civil, sala 203, în data de 
20.09.2022 ,  ora  08 . 30,  î n  dosa r u l 
nr.21683/3030/2021, hotărâre care ține loc 
de act autentic, reclamant - Bulacu 
Bogdan.

DIVERSE
l Comuna Corunca din județul Mureș 
invită persoanele fizice si juridice fără 
scop patrimonial, care îndeplinesc condi-
țiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, să 
depună propuneri de proiecte în scopul 
atribuirii contractelor de finanțare neram-
bursabilă pentru următoarele domenii: 
cultură și sport. Procedura aplicabilă 
pentru atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă din domeniile cultură și 
sport este prevăzută de art. 6 din Legea 
350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de 
interes general. Sursa de finanțare a 
contractelor și valoarea: bugetul comunei, 
15.000-domeniul cultură, 15.000 lei-dome-
niul sport. Durata proiectelor: până la 
data de 15 decembrie 2022. Data limită 
pentru depunerea propuner i lor de 
proiecte: 07.07.2022 ora 16:00. Adresa la 
care se depun propunerile de proiect: 
Comuna Corunca, sat Corunca, str. Thol-
dalagi Mihaly, Nr. 68, Jud.Mureș, cod 
poștal 547367. Documentația de solicitare 
a finanțării nerambursabile, se pun la 
dispoziția solicitanților la sediul Comunei 
Corunca și pe site-ul instituției www.
primariacorunca.ro. Selecția și evaluarea 
proiectelor în vederea obținerii finanțării 
nerambursabi le se va face de către 
Comisia de evaluare și selecție a proiec-
telor în perioada: 09.07.2022 – 23.07.2022.

l Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, cu sediul in str. Menuetului nr. 
7,  sector 1, Bucuresti, titular al „Progra-
mului Operațional Dezvoltare Durabilă 
2021-2027” anunţă publicul interesat 
asupra disponibilizarii proiectului de 
program, finalizarea raportului de mediu 
si organizarea dezbaterii publice pentru 
proiectul de program propus, inclusiv a 
raportului de mediu. Proiectul de program 
si raportul de mediu pot fi consultate la 
sediul titularului din str. Menuetului nr. 7, 
sector 1, pe site-ul Ministerului Mediului, 
Apelor si Padurilor (www.mmediu.ro) la 
secţiunea „Evaluare impact” – „Evaluare 
de mediu pentru strateg i i /planur i /
programe”/ Programe Operationale 2021-
2027/ Programului Operațional Dezvoltare 
Durabilă, precum și pe site-ul MIPE 
https://mfe.gov.ro/minister/perioa-
de-de-programare/perioada-2021-2027/. 
Comentariile și propunerile scrise pot fi 
trimite la sediul titularului și la Ministerul 
Mediului, Apelor si Padurilor, bd. Liber-
tatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, în termen 
de 48 (45) de zile calendaristice de la data 
publicării prezentului anunţ. Dezbaterea 
publica va avea loc in 21 iulie 2022, la ora 
11.00, in sistem de videoconferinta, prin 
intermediul platformei Webex. Toți cei 
care doresc să participe activ la dezbaterea 
publică (exprimare puncte de vedere, 
întrebări etc.) se pot înscrie, ca partici-
panți, la adresa de email podd@mfe.gov.
ro. Termenul limită pentru înscriere este 
18 iulie 2022, ora 17:00.

l Această informare este efectuată de: 
Administrația Bazinală de Apă Banat, 
sediul central; B-dul Mihai Viteazu nr.32, 
tel.0256/491.848; fax 0256/491.798, e-mail 
dispecer@dab.rowater.ro, adresa de cores-
pondență: B-dul 16 Decembrie 1989 nr.2, 
Timișoara; ce intenţionează să solicite de 
la Administraț ia Națională „Apele 
Române” aviz de gospodărire a apelor 
pentru desfășurarea investiției privind 
realizarea lucrării: „Regularizare râu 
Sebeș pe sector acumulare Zervești 
-confluența râu Timiș, județul Caraș-Se-
verin”, Amplasate pe teritoriul localită-
ților Caransebeș și Turnu Ruieni din 
județul Caraș-Severin. Această investiție 
este nouă. Lucrări ce se impun vor fi: 
-Reprofilare albie L=2386,3m; -Zid de 
sprijin, L = 528m; -Pereu zidit, L=340m; 
-Prism din anrocamente L=366m; -Canal 
Deviere pr.Dalci, L=292m; -Extindere 
canal pr.Zlagna L=145m; -Praguri de fund 
îngropate -6 buc; -Prag de colmatare -2 
buc. Această sol icitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor 

nr.107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului la 
adresa mai sus menționată sau telefonic la 
nr. de telefon 0740.877.136 .

l Anunt public privind decizia etapei de 
incadrare OMV Petrom S.A. – Rafinăria 
Petrobrazi. OMV Petrom S.A. – Rafinăria 
Petrobrazi, titular al proiectului „desfiin-
ta re e s tacadă susţ inere conducte , 
conductă faclă si lucrari conexe in incinta 
Rafinariei Petrobrazi” anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Prahova, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului de a nu se supune proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului și de evaluare adecvată, fără 
evaluarea impactului asupra corpurilor de 
apă, pentru proiectul ”desfiintare estacadă 
susţinere conducte, conductă faclă si 
lucrari conexe in incinta rafinariei petro-
brazi” propus a fi amplasat în sat Brazii de 
Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna 
Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084. 
1. Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Prahova din str. 
Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploiești, jud. 
Prahova, cod 100466, în zilele de luni - 
vineri, între orele 0900 - 1300, precum și la 
următoarea adresă de internet http://
apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data de 
16.06.2022.

l Primăria Rusca Montană, cu sediul în 
comuna Rusca Montană, str. Principală, 
nr. 450, județul Caraș-Severin, titular al 
„Amenajamentul fondului forestier, 
proprietate publică, aparținând comunei 
Rusca Montană, județul Caraș- Severin“ 
anunță, în conformitate cu H. G. nr. 
1076/2004, publicul interesat asupra dispo-
nibilizării proiectului de plan și a finali-
zării  raportului de mediu. Ședința de 
dezbatere publică a proiectului de plan 
propus, inclusiv a raportului de mediu al 
„Amenajamentul fondului forestier 
proprietate publică aparținând comunei 
Rusca Montană, județul Caraș- Severin“, 
va avea loc la sediul Primăriei Rusca 
Montană, str. Principală, nr. 450, județul  
Caraș- Severin, în data de 26.07.2022, ora 
11.30. La dezbatere publică vor participa 
autoritățile competente pentru protecția 
mediului, cele din domeniul sănătății, 
precum și cele implicate în etapa de defini-
tivare a proiectului de plan sau de 
program și de realizare a raportului de 
mediu. Dezbaterea publică este deschisă 
publicului afectat și / sau interesat. 
Consultarea proiectului de plan și a rapor-
tului de mediu se poate realiza la sediul 
Primăriei Rusca Montană, comuna Rusca 
Montană, str. Principală, nr. 450, județul 
Caraș- Severin, în zilele de luni - joi, între 
orele 08.00- 16.00 și vineri între orele 
08.00- 14.00 și pe pagina de internet a 
Primăriei Rusca Montană: www.primaria-
ruscamontana.ro. Comentariile și propu-
nerile publicului privind proiectul de plan 
și raportul de mediu se primesc, în scris, la 
sediul titularului și la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Caraș- Severin, 
Reșița, strada Petru Maior,  nr. 73, în zilele 
de luni - joi, între orele 08.00- 16.30 și 
vineri între orele 08.00- 14.00, în termen de 
48 de zile calendaristice de la data anun-
țului public.

l SC Rewe România SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 
7, județul Ilfov, anunță public solicitarea 
de reînnoire a autorizației de mediu 
pentru obiect ivul „Penny Market”, 
amplasat în municipiul Onești, Bd. Belve-
dere, nr. 13, județul Bacău. Eventualele 
propuneri și sugestii din partea publicului 
privind activitatea menționată vor fi trans-
mise în scris și sub semnătură la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, 
str. Oituz, nr. 23, județul Bacău, în zilele 
de luni–joi, între orele 8.00-16.30 și vineri 
între orele  8.00–14.00, în termen de cel 
mult 10 zile de la data publicării prezen-
tului anunț.

l SC Quatro Stagioni Express SRL, cu 
sediul în București, str.Barajul Argeș, 
nr.41A, sc.E, parter, ap.E2, camera 1, 
sector 1, înregistrată la ONRC-ORCTB cu 
CUI nr.33409940, informează pe cei inte-
resaţi că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu pentru SC 
Quatro Stagioni Express SRL, cod CAEN 
5610, desfășurată în București, Șoseaua 
Nordului, nr.7-9. Informaţiile se pot soli-
cita la sediul Agenţiei pentru Proiecţia 

Mediului București din sector 6, Aleea 
Lacul Morii nr.1, între orele 09.00-12.00, de 
luni până vineri. Propuneri sau contestaţii 
se pot depune la sediul APM București.     

l Gîrban Carmen Mihaela Întreprindere 
Individuală, reprezentata de Gîrban 
Carmen-Mihaela, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul -,,Anexă peletizare”, propus a fi 
amplasat în sat comuna Boldu, sat Boldu, 
cvartal 19, parcela 727, 728, judeţul Buzău. 
Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Buzău, str.Sfântul 
Sava de la Buzău, nr.3 și la sediul din sat 
Boldu, com.Boldu, nr.350, județul Buzău, 
în zilele de luni-vineri, între orele 08.30-
13.00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M. Buzău din mun.
Buzău, str.Sfântul Sava de la Buzău, nr.3.

l SC Printco SRL, titulară a PUZ: 
„Construire hală de depozitare, amenajare 
platforme și căi de ciruclație incintă, 
rezerve de incendiu și împrejmuire teren 
proprietate“, amplasat în Mun.Iași, bd.
Chimiei, nr.14, jud. Iași, nr. cadastrale 
126781, 127194, 126820, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu. Prima 
versiune a proiectului de plan propus 
poate fi consultată la sediul APM Iași, 
Calea Chișinăului, nr.43 , în zilele de 
luni-joi (orele 08.00–16.30 ) și vineri (orele 
08.00-14.00). Observațiile publicului se 
primesc la sediul APM Iași, Calea Chiși-
năului, nr.43, în termen de 15 zile calen-
daristice de la publicarea anunțului.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr.1074/246/2022, petenta Mance Maria 
solicit înscrierea dreptului de proprietate 
pe titlu de uzucapiune, asupra imobilului 
identificat in CF 301812 Beliu (CF vechi 47 
Mocirla), cu nr.top.314,315, în suprafață de 
2.764 mp., compus din casa cu nr.adm. 20 
și teren intravilan, având ca proprietar 
tabular sub B1 pe Manci Ioan decedat la 
data de 27.01.1912, în cotă de 3/6 părți. 
Petenta susține că folosește întregul 
imobil, de peste 20 de ani, exercitând o 
posesie pașnică, publică, continuă și sub 
nume de proprietar. 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 Somaţie. Judecătoria Ineu. Dosar nr. 
1235/246/2022. Petenţii Moț  Sabin și Moț 
Silviu Voicu solicită înscrierea dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, fiecare în 
cotă de 1/2 parte, asupra cotei de 40/64 
parte din imobilul identificat în c.f.300720 
Cărand (fost c.f.246 Cărand) nr.crt.A1 
nr.top. 6,7/2 teren  supr. de 1839 mp. și nr.
crt.A1.1 nr. top. 6 Casa nr.14 Cărand 
asupra căruia figurează ca proprietari sub 
B.1 și B.10.1 Rus Melenti, sub B.2.1 și 
B.10.2 Brădean Pavel, sub B.2.2 și B.103, 
Rus Eufemia căsăt. Brădean decedată la 6 
noiembrie 1992. Petenţii susţin că folosesc 
acest imobil de peste 35 ani, continuu, 
pașnic, public și sub nume de proprietari. 
În urma acesteia sunt somaţi toţi cei inte-
resaţi ca, de îndată, să înainteze opoziţie la 
Judecătoria Ineu, în caz contrar, în termen 
de 30 de zile de la această publicare se va 
proceda la rezolvarea cererii.

LICITAŢII
l Anunţ de participare la licitaţie. 1. 
Primăria Municipiului Galaţi - cod fiscal: 
3814810, str. Domnească nr. 54, tel: 
0236.307.743/ fax: 0236/461.460, email: 
licente@primariagalati.ro; 2. Primăria 
Municipiului Galaţi organizează în data 
de 05.07.2022 licitaţie publică cu strigare, 
pentru vânzarea unui imobil - teren și 
construcţie cu destinaţia de spaţiu comer-
cial, proprietatea privată a Municipiului 
Galaţi, situat în Galaţi, str. Ionel Fernic 
nr. 22A S5; 3. Imobilul este compus din: 
teren în suprafaţă de 18,00 mp, având nr. 
cadastral 130407 și construcţie în supra-
faţă de 18,00 mp, având nr. cadastral 
130407-C1; 4. Scopul vânzării îl reprezintă 
atragerea de noi venituri la bugetul local 
al Municipiului Galaţi; 5. Informaţii 
privind documentaţia de participare: 5.1. 
Documentaţia de participare se poate 
solicita și obţine de la sediul Primăriei 
Municipiului Galaţi, Biroul Concesiuni și 
Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. 
Preţul Caietului de sarcini este de 30 lei; 6. 
Pentru participarea la licitaţie, persoanele 
interesate trebuie să depună plicuri cu 
documentele de calificare, în conformitate 
cu documentaţia de participare. 6.1. Data 
limită de depunere a plicurilor: 04.07.2022, 
ora 12,00; 6.2. Adresa la care trebuie 

depuse plicurile: Primăria Municipiului 
Galaţi, str. Domnească nr. 54, Biroul 
Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune 
într-un singur exemplar. 7. Data și locul în 
care se va desfășura ședinta publică de 
licitaţie: 05.07.2022, Primăria Munici-
piului Galaţi; 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax, email al institu-
ţiei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi, 
str. Brăilei nr. 153, jud. Galaţi, tel: 
0236/412130, email: tr-galati-comunicare@
just.ro; 9. Persoană de contact: Chiţu 
Laura, tel. 0236/307.743.

l Municipiul Petroșani – prin Serviciul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, cu 
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 
1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon 
0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, 
cod fiscal 4468943, adresa de e-mail serv_
urbanismpetrosani@yahoo.com organi-
zează: - l icitaţie publică în vederea 
vânzării terenului în suprafață de 85,0 mp, 
situat în municipiul Petroșani, str. Fabri-
cilor, nr.11, teren ce aparține domeniului 
privat al municipiului Petroșani, notat în 
C.F. 64302 Petroșani, nr. cadastral 64302; 
- licitaţie publică în vederea vânzării tere-
nului în suprafață de 1.400,0 mp, situat în 
municipiul Petroșani, str. Fabricilor, f.nr., 
teren ce aparține domeniului privat al 
municipiului Petroșani, notat în C.F. 
66486 Petroșani, nr. cadastral 66486; - lici-
taţie publică în vederea vânzării terenului 
în suprafață de 1.668,0 mp, situat în muni-
cipiul Petroșani, str. Fabricilor, nr.11, teren 
ce aparține domeniului privat al munici-
piului Petroșani, notat în C.F. 63806 Petro-
șani, nr. cadastral 63806. Ofertele se 
depun într-un exemplar până la data de 
27.06.2022, ora 09.00 și se vor deschide în 
ședinţa publică din data de 27.06.2022, 
orele 10.00, 12.00 respectiv 14.00, în sala 
de ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, 
detalii, clarificări cât și documentaţia de 
atribuire, se pot obţine până la data de 
17.06.2022, de la Serviciul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroșani, camera 
37, telefon 0254-541220(1), int.131. - lici-
tație publică în vederea vânzării terenului 
în suprafață de 178,0 mp, situat în munici-
piul Petroșani, str. Lunca, f.nr., teren ce 
aparține domeniului privat al munici-
piului Petroșani, notat în C.F. 66798 Petro-
șani, nr. cadastral 66798; - licitație publică 
în vederea vânzării terenului în suprafață 
de 500,0 mp, situat în municipiul Petro-
șani, str. Dacia, f.nr., teren ce aparține 
domeniului privat al municipiului Petro-
șani, notat în C.F. 62520 Petroșani, nr. 
cadastral 62520. Ofertele se depun într-un 
exemplar până la data de 29.06.2022, ora 
09.00 și se vor deschide în ședinţa publică 
din data de 29.06.2022, orele 10.00 
respectiv 12.00, în sala de ședinţe, la sediul 
instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât și 
documentaţia de atribuire, se pot obţine 
până la data de 21.06.2022, de la Serviciul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din 
cadrul Primăriei municipiului Petroșani, 
camera 37, telefon 0254-541220(1), int. 131. 
Instanţa competentă în soluţionarea even-
tualelor litigii: Tribunalul Hunedoara, 
Calea Zarandului, nr. 73, municipiul 
D e v a ,  t e l e fo n  0 2 5 4 / 218 0 4 5 ,  f a x 
0254/216333, e-mail tr-hunedoara-reg@
just.ro; termenele și condițiile pentru sesi-
zarea instanţei: conform prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. Costul documentaţiei de atri-
buire este de 30 lei și se va achita la casi-
eria din cadrul Primăriei municipiului 
Petroșani, parter. Ofertele se depun la 
sediul instituţiei, biroul de registratură, 
camera 5 sau 7.

l 1.  Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
municipiu lu i Vulcan, B-dul Mihai 
Viteazu, nr.31, Vulcan, judeţul Hune-
doara, telefon 0254570340, fax 0254571910, 
email primvulcan@yahoo.com. 2. Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: se organizează licitație publică 
conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 și 
ale H.C.L. nr. 21/25.02.2021 și H.C.L. nr. 
61/31.05.2021, în vederea închirierii a două 
parcele de teren ce aparțin domeniului 
public al municipiului Vulcan, situate pe 
str.Romanilor, întabulate în CF 62426 
Vulcan, nr.cadastral 62426 în suprafață de 
118mp și CF 62429 Vulcan, nr.cadastral 
62429 în suprafață de 932mp. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul Instituției. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
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compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Serviciul 
Administrarea Domeniului Public și 
Privat, camera nr. 32-Primăria municipiul 
Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, jud.Hune-
doara. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 
costul caietului de sarcini este de 20 lei și  
se achită cu numerar la casieria Instituţiei. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 16.06.2022 ora 9. 4. Informaţii 
privind ofertele. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 04.07.2022 ora 10. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratură, Bvd. Mihai Viteazu, nr. 31, 
Vulcan. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate – 
unul exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publ ică de desch idere a ofer telor : 
04.07.2022 ora12,  la sediul Primăriei 
Municipiului Vulcan. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul 
Hunedoara,str. Calea Zarandului nr.73, 
D e v a ,  t e l e fo n  0 2 5 4 / 211 574 ,  f a x 
0254/216333, e-mail tribunalul.hune-
doara@just.ro.

l Anunţ, privind arendarea prin licitaţie 
publică a unui teren, proprietate publică 
a Municipiului Galaţi, situat în extravi-
lanul comunei Vădeni, jud. Brăila. 1. 
Informaţii generale privind arendator, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail a persoanei de contact: Munici-
piul Galaţi - cod fiscal 3814810, Str. 
Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax 
: 0236/461.460, E-mail: contracte.teren@
primariagalaţi.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul arendării, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie arendat: Teren extravilan, 
în suprafaţă de 641.12 ha situat în extra-
vilanul comunei Vădeni, jud. Brăila și se 
identifică în cartea funciară a munici-
piului cu numerele cadastrale : 1157, 
1168, 2212, 2214, 2216, 2218, 4785, 72351, 
72352, 72393, 72397, 72399, 72400, 72403, 
72409, 72410, 72411, 72412, 72419, 72421, 
72477, 72480, 72485, 72486, 72491, 72492, 
72745,  73520,  73522,  73597,  74355. 
Conform HCL nr. 214/30.03.2022 terenul 
se arendează în scop agricol. Terenul 
aparţine domeniului public al munici-
p i u l u i  G a l a ţ i  c o n fo r m  H C L  n r. 
679/21.12.2021, privind completarea HCL 
nr. 334/30.10.2001 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Galaţi, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Arendarea se face conform dispoziţiilor 
art. 1778, alin. (1) și (2) și art. 1836-1850 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
documentaţia de atribuire se poate ridica 
de la sediul Primăriei Municipiului 
Galaţi. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Serviciul Închirieri Terenuri, str. 
Domnească, nr. 54, judeţul Galaţi. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar: 2500 de lei, se 
poate achita cu numerar la casieria 
Primăriei Municipiului Galaţi. Persoa-
nele juridice care au obţinut caietul de 
sarcini și au participat la prima ședinţă 
de atribuire, nu mai trebuie să facă 
dovada achiziţionării unui nou caiet de 
sarcini. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 15.06.2022, ora 14.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: persoana de 
contact: Mardare Petru Eugen. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor:17.06.2022 
- ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Municipiului 
Galaţi, str. Domnească, nr. 54, Serviciul 
Închirieri Terenuri, camera 110, judeţul 
Galaţi. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data și locul la care se va 
desfășura a doua ședinţă de deschidere a 
ofertelor: 20.06.2022, ora 15.30, la sediul 
Primăriei Municipiului Galaţi, localitatea 
Galaţi, str. Domnească, nr. 54, judeţul 
Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Municipiului 
Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, 
tel: 0236/412130, email: tr-galaţi-comuni-
care@just.ro.

l Comuna Șoldanu, Județul Călărași, cod 
fiscal 3796934, banca Trezoreria Orașului 
Budești, adresa Șoseaua. Olteniței, nr.70, 
Satul Șoldanu, Comuna Șoldanu, Judeţul 
Călărași, cod poștal 917235, telefon 
0242530530, fax 0242530530, e-mail 
soldanu@cl.e-adm.ro, site http://www.
primaria-soldanu.ro, organizează la data 
de 11.07.2022, ora 10:00, la sediul secundar 
din Șoseaua Olteniței, nr. 27, Satul 
Șoldanu, Comuna Șoldanu, Județul Călă-
rași, cod poștal 917235, licitația publică cu 
ofertă în plic închis pentru vânzarea 
imobilului compus din clădire C1 –Grajd, 
în suprafață construită de 699,00mp și 
teren aferent, în suprafață de 1074,00mp, 
situat în intravilanul Satului Șoldanu, 
cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Șoldanu, Judeţul Călărași, administrat de 
Consiliul Local al Comunei Șoldanu. 
Documentaţia de licitaţie se poate achizi-
ționa de la sediul secundar al Primăriei 
Comunei Șoldanu, Judeţul Călărași, la 
preţul de 1 leu/pagină. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este  01.07.2022, 
ora 16:00. Ofertele se vor depune în două 
exemplare până la data de 08 iulie 2022, 
ora 13:00, la sediul secundar al Primăriei 
Comunei Șoldanu. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor: Tribunalul Călărași, 
Str.București nr.106, 910068– Călărași, 
judeţul Călărași. Termenele pentru sesi-
zarea instanței: conform prevederilor 
Legii contrenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare.  Pentru relații suplimentare, 
persoanele interesate se pot adresa Secre-
tarului general al Comunei Șoldanu, tel. 
0242530790.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Căpâlnița, cu sediul în Comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul Harghita, cod 
poștal 537030, telefon/fax 0266/247.601, 
e-mail: primca352@gmail.com, cod fiscal 
4367914. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: 1. teren în 
intravilanul Orașului Vlăhița, localitatea 
Băile-Homorod, categoria de folosinţă: 
curţi-construcţii, nr. cadastral 50442, 
suprafaţă: 2.014 mp, C.F. nr.50442, 
Vlăhița; 2.teren în intravilanul Orașului 
Vlăhița, localitatea Băile-Homorod, cate-
goria de folosinţă: curţi-construcţii, nr.
cadastral 50441, suprafaţă 500mp, C.F.  
nr. 50441, Vlăhița; 3. teren în intravilanul 
Orașului Vlăhița, localitatea Băile-
Homorod,  c ategor ia  de  fo lo s i nţ ă : 
curţi-construcţii, nr.cadastral 50443, 
suprafaţa 420mp, C.F. nr.50443, Vlăhița; 
4. teren în intravilanul Orașului Vlăhița, 
localitatea Băile-Homorod, categoria de 
folosinţă: curţi-construcţii, nr. cadastral 
50440, suprafaţă 2.381mp, C.F. nr.50440, 
Vlăhița, aparținând domeniului privat al 
Comunei Căpâlnița, conform H.C.L. nr. 
84/17.12.2021 modificat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.13/21.02.2022 și teme-
iului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul urbanism și amenajarea 
teritoriului, proiecte, investiții, licitații, 
achiziții publice, patrimoniu, autoritate 
autorizare transport public local sau se 
poate consulta pe site-ul: www.kapolnas-
falu.ro. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține 
un exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Comparti-
m e n t u l  u r b a n i s m  ș i  a m e n a j a r e a 
teritoriului, proiecte, investiții, licitații, 
achiziții publice, patrimoniu, Primăria 
Comunei Căpâlnița, nr.352, județul 
Harghita. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 50 
lei/exemplar, ce se achită numerar la Casi-
eria instituției. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 17.06.2022, ora 
15.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.06.2022, ora 15.00. 4.2Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Căpâlnița, comuna Căpâlnița, nr.352, 
județul Harghita ,  Secretar iat .  4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 28.06.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița, nr. 352, județul Harghita, Sala 
de ședințe. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigi-

ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Harghita, cu sediul 
în Miercurea Ciuc, Str.Szasz Endre nr.6, 
judeţul Harghita, cod poștal 530132, 
telefon 0266/371.616, fax 0266/314.482, 
email: tr-harghita-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
03.06.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Căpâlnița, cu sediul în Comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul Harghita, cod 
poștal 537030, telefon/fax 0266/247.601, 
e-mail: primca352@gmail.com, cod fiscal 
4367914. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: teren în intra-
vilanul Orașului Vlăhița, Băile-Homorod, 
nr. cadastral 50435, suprafaţa totală: 
5.081mp, din care 2.462 mp are categoria 
de folosință curți-construcții, 433mp are 
categoria de folosință drum, 1.521 mp are 
categoria de folosință fâneață și 665mp are 
categoria de folosință fâneață; casă 
compusă din 3 încăperi (locuință îngrijitor 
animale), fundații din beton, construită 
din lemn, acoperită cu țigle, nr. cadastral 
50435 -C1, suprafaţa construită 47mp. 
Anexă gospodărească (coteți pentru porci) 
construită din lemn, acoperită cu țigle, 
nr.cadastra l  50435 - C2,  suprafaţa 
construită 64mp. Anexă gospodărească 
(grajd), construită din lemn, nr.cadastral 
50435 -C3, suprafaţa construită 76mp, 
C.F. nr.50435, Vlăhița, aparținând dome-
niului privat al Comunei Căpâlnița, 
conform H.C.L. nr. 85/17.12.2021 modificat 
pr i n Hot ă râ re a Cons i l iu lu i  L oc a l 
nr.14/21.02.2022 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 intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul urba-
nism și amenajarea teritoriului, proiecte, 
investiții, licitații, achiziții publice, patri-
moniu, autoritate autorizare transport 
public local sau se poate consulta pe site-
ul: www.kapolnasfalu.ro. 3.2.Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul urbanism și amenajarea 
teritoriului, proiecte, investiții, licitații, 
achiziții publice, patrimoniu, Primăria 
Comunei Căpâlnița, nr. 352, județul 
Harghita. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei 
/exemplar, ce se achită numerar la Casi-
eria instituției. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 17.06.2022, ora 
15.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.06.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Căpâlnița, comuna Căpâlnița, nr.352, 
județul Harghita ,  Secretar iat .  4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 28.06.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul Harghita, Sala 
de ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Harghita, cu sediul 
în Miercurea Ciuc, Str.Szasz Endre nr.6, 
judeţul Harghita, cod poștal 530132, 
telefon 0266/371.616, fax 0266/314.482, 
email: tr-harghita-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
03.06.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Gălbinași, Str.1 Decembrie nr.16, 
județul Călărași, telefon/fax 0242/516.814, 
e-mail: primaria.galbinasi@yahoo.com, 
cod fiscal 17558053. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 
teren intravilan în suprafață de 900 mp, ce 
aparține domeniului privat al Comunei 
Gălbinași, având nr. cadastral 21151, 
conform H.C.L. nr. 27/30.05.2022 și teme-
iului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 

unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
se poate obține de la sediul Primăriei 
Comunei Gălbinași, Str.1 Decembrie nr.16, 
județul Călărași. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 60 lei/ exemplar, ce se achită 
n u m e r a r  l a  C a s i e r i a  i n s t i t u ț i e i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 17.06.2022, ora 10.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27.06.2022, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Pr imăria Comunei Gălbinași, Str.1 
Decembrie nr. 16, județul Călărași. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 28.06.2022, ora 15.00, 
sediul Primăriei Comunei Gălbinași, Str.1 
Decembrie nr. 16, județul Călărași. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Călărași, Municipiul Călă-
rași, Str.București nr.106, județul Călărași, 
telefon/fax 0242/315.376, e-mail: trcl.reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.06.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, 
strada Principală nr.32, județul Caraș-Se-
v e r i n ,  t e l e fo n / f a x  0 355 /4 01 .711 , 
0255/260.899, e-mail: primaria@slati-
na-timis.ro, cod fiscal 3227211. 2. Infor-
m a ț i i  g e n e r a l e  p r i v i n d  o b i e c t u l 
concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: 2 terenuri, în suprafață de 7.500mp, 
CF 32415 și respectiv 500mp, CF 32425, 
situate în intravilanul localității Slati-
na-Timis, aparținând domeniului privat al 
Comunei Slatina-Timiș, conform H.C.L. 
41/27.04.2022 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul Primăriei Comunei Slatina-Timiș. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/  
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Se 
poate obține de la Biroul Urbanism din 
cadrul Primăriei Comunei Slatina-Timiș, 
strada Principală nr.32, județul Caraș-Se-
verin. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 250 Lei/exemplar, se achită 
numerar la casieria Primăriei Comunei 
Slatina-Timiș. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 17.06.2022, ora 
14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.06.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Slatina-Timiș, Biroul Urbanism, strada 
Principală, nr.32, județul Caraș-Severin. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publ ică de desch idere a ofer telor : 
28.06.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Slatina-Timiș, comuna Slati-
na-Timiș, str.Principală nr. 32, județul 
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Caraș-Se-
verin, Reșița, Str.Horea nr.2-4, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/213.304 , fax 
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 03.06.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Amărăștii de Jos, comuna Amărăștii de 
Jos, str.Principală nr.1000, județul Dolj, 
telefon/fax 0251/374.020, email: primaria_
amarastii@yahoo.com, cod fiscal 5001970. 
2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie conce-

sionat: teren în suprafață de 69.543 mp, 
având nr.cadastral 33182, situat în cvartal 
20, în comuna Amărăștii de Jos, județul 
Dolj, aparținând domeniului privat al 
Comunei Amărăștii de Jos, conform 
H.C.L. nr. 19/14.04.2022 și O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, în scopul dezvoltării unui 
parc fotovoltaic. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, la sediul Primăriei Comunei 
Amărăștii de Jos. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei Comunei Amărăștii de 
Jos, comuna Amărăștii de Jos, str.Princi-
pală nr.1000, județul Dolj. 3.3. Costul și 
condiţii le de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 1.500 
Lei/exemplar și se achită la casieria 
Primăriei Comunei Amărăștii de Jos. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 17.06.2022, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27.06.2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele se depun la sediul Primăriei 
Comunei Amărăștii de Jos, comuna 
Amărăștii de Jos, str.Principală nr.1000, 
județul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original și 2 exemplare copii. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publ ică de desch idere a ofer telor : 
08.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Amărăștii de Jos, comuna 
Amărăștii de Jos, str.Principală nr.1000, 
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Dolj, Secția 
de Contencios Administrativ și Fiscal, 
situat în Craiova, str.Brestei nr.12, județul 
D o l j ,  c o d  p o ș t a l  2 0 0581,  t e l e fo n 
0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: 
tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 03.06.2022.

l Primăria Orașului Vălenii de Munte, cu 
sediul în str.Berevoești nr.3A, Județul 
Prahova, Cod Fisca l:  2842870, tel : 
0244/280.816, fax: 0244/280.631, email: 
primariavaleni.buget@gmail.com organi-
zează în data de 28.06.2022, ora 10.30, 
licitație publică privind închirierea unor 
imobile: teren în suprafață de 10 mp, iden-
tificat cu nr.cadastral 24499, situat în 
Orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, 
B-dul Nicolae Iorga, pct.«Platforma 
Gară», tarla 82, parcela Cc 514, ce apar-
ține domeniului public al Orașului Vălenii 
de Munte, conform H.C.L.nr.73/27.05.2022 
ș i  î n  b a z a  t e m e i u l u i  l e g a l  a l 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Adminis-
trativ art.332 și art.333; clădire formată 
din spațiu suprateran în suprafață de 
60mp și terenul ocupat de acesta și spașiu 
subteran W.C. public în suprafață de 
49.98mp, identificat cu nr. cadastral 21512-
C1, situat în Orașul Vălenii de Munte, 
județul Prahova, B-dul Nicolae Iorga 
nr.60-66, ce aparține domeniului privat al 
Orașului Vălenii de Munte, conform 
H.C.L.nr.74/27.055.2022 și în baza teme-
iului legal al O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ art.332 și art.333. 
Procurarea documentației de atribuire în 
vederea participării la licitație se va face 
de la sediul Orașului Vălenii de Munte. 
Data-limită privind solicitarea clarifică-
rilor: 17.06.2022, ora 13.00. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 27.06.2022, ora 16.00. 
Ședința publică de deschidere a ofertelor 
se va desfășura la sediul Orașului Vălenii 
de Munte în data de 28.06.2022, ora 10.30. 
Instanța competentă în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Prahova, strada 
Vă l e n i  n r.  4 4 ,  P l o i e ș t i ,  t e l e fo n : 
0244/544.781; fax: 0244/529.107, e-mail: 
tr-ph-contencios@just.ro. Data transmi-
terii anunțului de licitație către instanțele 
abilitate, în vederea publicării: 03.06.2022.

l Primăria Orașului Vălenii de Munte cu 
sediul în str.Berevoesti nr.3A, Județul 
Prahova, Cod Fisca l:  2842870, tel : 
0244/280.816, fax: 0244/280.631, email: 
primariavaleni.buget@gmail.com, organi-
zează în data de 28.06.2022, ora 11.30, 
licitație publică privind vânzarea unor 
terenuri aparținând domeniului privat al 
Orașului Vălenii de Munte, conform 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Adminis-
trativ: -teren în suprafață de 450 mp, 
identificat cu nr.cadastral 26405, situat în 
Fdt.Alexandru Vlahuță, nr.f.n., tarla 67, 
parcela Cc156/6, Oraș Vălenii de Munte, 
conform H.C.L. nr. 43/25.03.2022; -teren în 
suprafață de 878mp identificat cu nr.
cadastral 25992, situat în str.Zorelelor, 
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nr.f.n., tarla 24, parcela F210/8, Oraș 
Vălenii de Munte, conform H.C.L. nr. 
42/25.03.2022; -teren în suprafață de 
701mp, identificat cu nr.cadastral 26414, 
situat în str.Pictor Grigorescu, nr.f.n., Oraș 
V ă l e n i i  d e  M u n t e ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.127/29.09.2021; -teren în supra-
față de 539mp, identificat cu nr.cadastral 
26413, situat în str.Pictor Grigorescu, 
nr.f.n., Oraș Vălenii de Munte, conform 
H.C.L. nr.128/29.09.2021; -teren în supra-
față de 77mp, identificat cu nr. cadastral 
26594, situat în B-dul Nicolae Iorga, 
nr.f.n., tarla 99, parcela Cc794, Oraș 
Vălenii de Munte, conform H.C.L. nr. 
80/27.05.2022. Procurarea documentației 
de atribuire în vederea participării la lici-
tație se va face de la sediul Primăriei 
Orașului Vălenii de Munte. Data-limită 
pr iv i nd s o l ic i t a re a  c la r i f ic ă r i lor : 
17.06.2022, ora 13.00. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27.06.2022, ora 16.00. 
Ședința publică de deschidere a ofertelor 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Orașului Vălenii de Munte, în data de 
28.06.2022, ora 11.30. Instanța competentă 
în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Prahova, strada Văleni, nr.44, Ploiești, 
telefon: 0244/544.781, 0244/544.598, fax: 
0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@
just.ro. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instanțele abilitate, în 
vederea publicării: 03.06.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, 
strada Principală nr.32, județul Caraș-Se-
v e r i n ,  t e l e fo n / f a x  0 355 /4 01 .711 , 
0255/260.899, e-mail: primaria@slati-
na-timis.ro, cod fiscal 3227211. 2.Infor-
m a ț i i  g e n e r a l e  p r i v i n d  o b i e c t u l 
concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: Teren în suprafață de 49.200mp, 
situat în extravilanul localității Slati-
na-Timiș, aparținând domeniului privat al 
Comunei Slatina-Timis, având următoa-
rele suprafețe: -CF 32436 în suprafață de 
1.200 mp; -CF 32437 în suprafață de 1.200 
mp; -CF 32438 în suprafață de 1.200 mp; 
-CF 32439 în suprafață de 1.200mp; -CF 
32440 în suprafață de 1.200 mp; -CF 32441 
în suprafață de 1.200 mp; -CF 32442 în 
suprafață de 1.200 mp; -CF 32443 în 
suprafață de 1.200 mp; -CF 32444 în 
suprafață de 1.200 mp; -CF 32445 în 
suprafață de 1.200 mp; -CF 32446 în 
suprafață de 1.200mp; -CF 32447 în supra-
față de 1.200mp; -CF 32448 în suprafață 
de 1.200mp; -CF 32449 în suprafață de 
1.200mp; -CF 32450 în suprafață de 
1.200mp; -CF 32451 în suprafață de 1.200 
mp; -CF 32452 în suprafață de 1.200 mp; 
-CF 32453 în suprafață de 1.200 mp; -CF 
32454 în suprafață de 1.200mp; -CF 32427 
în suprafață de 1.200mp; -CF 32428 în 
suprafață de 1.200 mp; -CF 32429 în 
suprafață de 1.200mp; -CF 32430 în supra-
față de 1.200mp;. -CF 32431 în suprafață 
de 1.200mp; -CF 32432 în suprafață de 
1.200 mp; -CF 32433 în suprafață de 1.200 
mp; -CF 32434 în suprafață de 1.200 mp; 
-CF 32459 în suprafață de 1.200mp; -CF 
32460 în suprafață de 1.200 mp; -CF 32461 
în suprafață de 1.200 mp; -CF 32462 în 
suprafață de 1.200mp; -CF 32463 în supra-
față de 1.200 mp; -CF 32456 în suprafață 
de 1.200 mp; -CF 32457 în suprafață de 
1.200mp; -CF 32465 în suprafață de 1.200 
mp; -CF 32466 în suprafață de 1.200 mp; 
-CF 32467 în suprafață de 1.200mp; -CF 
32468 în suprafață de 1.200 mp; -CF 32469 
în suprafață de 1.200mp; -CF 32470 în 
suprafață de 1.200 mp; -CF 32471 în 
s upra faț ă  de  1. 2 0 0  mp,  c o n for m 
H.C.L.40/27.04.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: La cerere, de 
la sediul Pr imăriei Comunei Slat i-
na-Timiș. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Se poate obține de la Biroul Urba-
nism din cadrul Primăriei Comunei 
Slatina-Timiș, strada Principală nr.32, 
județul Caraș-Severin. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 250Lei/exem-
plar, se achită numerar la casieria Primă-
r i e i  Comu n e i  S l a t i n a -Ti m i ș .  3 .4 . 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17.06.2022, ora 14.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27.06.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Slatina-Timiș, Biroul 
Urbanism, strada Principală nr.32, județul 
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare 

în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul inte-
rior. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
28.06.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Slatina-Timiș, comuna Slati-
na-Timiș, str.Principală nr.32, județul 
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Caraș-Se-
verin, Reșița, Str. Horea nr.2-4, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax 
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 03.06.2022. 

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, 
strada Principală nr.32, județul Caraș-Se-
v e r i n ,  t e l e fo n / f a x  0 355 /4 01 .711 , 
0255/260.899, e-mail: primaria@slati-
na-timis.ro, cod fiscal 3227211. 2.Infor-
m a ț i i  g e n e r a l e  p r i v i n d  o b i e c t u l 
concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: Teren în suprafață de 20.000 mp, 
situat în extravilanul comunei Slati-
na-Timiș, aparținând domeniului privat al 
Comunei Slatina Timiș, având următoa-
rele suprafețe: -CF 30400 în suprafață de 
2.000mp, -CF 30410 în suprafață de 2.000 
mp, -CF 30413 în suprafață de 2.000mp, 
-CF 30414 în suprafață de 2.000mp, -CF 
30415 în suprafață de2.000 mp, -CF 30416 
în suprafață de 2.000mp, -CF 30418 în 
suprafață de 2.000mp, -CF 30419 în supra-
față de 2.000mp, -CF 30433 în suprafață 
de 2.000mp, -CF 30436 în suprafață de 
2.000 mp, conform H.C.L. 39/27.04.2022 și 
temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: La cerere, de la sediul Primăriei 
Comunei Slatina-Timiș. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Se poate obține de la Biroul 
Urbanism din cadrul Primăriei Comunei 
Slatina-Timiș, strada Principală nr.32, 
județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 250 Lei/exem-
plar, se achită numerar la casieria Primă-
riei Comunei Slatina-Timiș, județul 
Caraș-Severin. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 17.06.2022, ora 
14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.06.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Slatina-Timiș, Biroul Urbanism, strada 
Principală nr.32, județul Caraș-Severin. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publ ică de desch idere a ofer telor : 
28.06.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Slatina-Timiș, comuna Slati-
na-Timiș, str.Principală nr.32, județul 
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Caraș-Se-
verin, Reșița, Str.Horea nr. 2-4, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax 
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 03.06.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Andrășești, comuna Andrășești, Str.
Gheorghe Gr.Cantacuzino nr.51, județul 
Ia lomița, telefon 0243/267.544, fax 
0243/267.544, e-mail: primaria.andrasesti.
il@gmail.com, cod fiscal 4231636. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren i nt rav i la n  î n  s upra faț ă  de 
9.152,04mp, aparținând domeniului privat 
al Comunei Andrășești, identificat cu 
număr cadastral 278/2, înscris în carte 
funciară a Comunei Andrășești cu nr. 
21302, conform H.C.L. nr. 41/19.05.2022 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 atri-
buire: Prin solicitare scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Andrășești. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Andrășești, comuna Andrășești, 
Str.Gheorghe Gr.Cantacuzino nr.51, 
județul Ialomița. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 40Lei/exemplar, ce se 
a c h i t ă  î n  c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO62TREZ 39121360250XXXXX, deschis 
la Trezoreria Slobozia, cod fiscal al conce-
dentului: 4231636. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 21/06/2022, ora 
14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
29/06/2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura 
Primăriei Comunei Andrășești, comuna 
Andrășești, Str.Gheorghe Gr.Cantacuzino 
nr.51, județul Ialomița. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare 
copii. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 30/06/2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Andrășești, comuna 
Andrășești, Str.Gheorghe Gr. Cantacuzino 
nr.51, județul Ialomița. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Ialomița, Slobozia, b-dul Cosminului 
n r.1 2 ,  j u d e ț u l  I a l o m i ț a ,  t e l e fo n 
0 2 4 3 / 2 3 6 . 9 52 ,  0 2 4 3 / 2 3 6 . 5 8 7,  fa x 
0243/232.266, e-mail: tb-ialomita-pgref@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 03/06/2022.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu 
sediu l în mun.Slat ina, s tr.Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu nr.1, jud. Olt, 
CUI 25755633, telefon: 0349/738.657, fax: 
0349/881.148, a organizat la data de 
26.05.2022, ora 10.00, în conformitate cu 
prevederile H.C.L.nr.127/28.04.2022, lici-
tația publică deschisă, cu selecţie de oferte 
pentru închirierea spațiului comerț 
alimentație 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 23,65 
mp. Comisia de licitație a constatat că s-au 
depus două oferte, în termenul prevăzut în 
anunțul publicitar (publicat pentru prima 
dată la 06.05.2022 în cotidianul național 
Jurnalul), de SC Tonka Sport GM SRL și 
SC Calipso Sandu SRL, iar ca urmare a 
anal izei documentelor depuse s-au 
declarat eligibile ambele oferte. Având în 
vedere faptul că ofertantul nr.1, respectiv 
SC Tonka Sport GM SRL, cu sediul în 
Slatina, Str.Salcîmului nr.11 E, Jud.Olt, a 
oferit prețul cel mai mare, spațiul destinat 
-comerț alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic și de Agrement „Plaja 
Olt” din Slatina, Jud.Olt, a fost adjudecat 
către acesta. Rezultatul licitației a fost 
astfel comunicat ofertanților la data de 
30.05.2022. Contractul încheiat cu ofer-
tantul a cărui ofertă a fost stabilită ca 
fiind câștigătoare se încheie pe o perioadă 
de 4 luni, cu o chirie lunară de 35 euro/mp 
/lună, fără TVA, la cursul de schimb euro/
lei stabilit de către Banca Națională a 
României la data emiterii facturii. Litigiile 
ce se ivesc pe parcursul executării prezen-
tului contract se rezolvă pe cale amiabilă, 
iar în caz de neînţelegere, pe cale judecăto-
rească, competenţa fiind stabilită de 
dispoziţiile legale în vigoare. 

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau e-mail, persoană de 
contact: Consiliul Judeţean Dolj, Craiova, 
Calea Unirii, nr. 19, judeţul Dolj, telefon 
0251/408.23, fax 0251/408.241, e-mail: 
presa@cjdolj.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: -cabinetul 
medical nr.5 este constituit din două încă-
peri cu destinaţia sală de consultaţii și sală 
de tratament în suprafaţă de 21,10mp și 
spaţii de folosinţă comună, respectiv steri-
lizare, sală de așteptare, vestiar, hol, grup 
sanitar etc., sub formă de cotă indiviză în 
suprafaţă de 16,79mp, suprafaţa totală 
fiind de 37,89mp; -cabinetul medical nr.6 
este constituit din două încăperi cu desti-
naţia sală de consultaţii și sală de trata-
ment în suprafaţă de 22,50mp și spaţii de 
folosinţă comună, respectiv sterilizare, 
sală de așteptare, vestiar, hol, grup sanitar 
etc., sub formă de cotă indiviză în supra-
faţă de 17,85 mp, suprafaţa totală fiind de 
40,35mp; -cabinetele medicale nr.5 și nr.6 
fac parte dintr-o clădire cu destinaţia de 
dispensar medical și aparţin domeniului 

privat al judeţului Dolj. Concesionarea se 
f a c e  c o n f o r m  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 și ale H.C.J.Dolj nr. 155 
din 25.05.2022. 3.Informaţii privind docu-
mentaţia 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: de la sediul 
Serviciului Administrarea și Exploatarea 
Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Dolj din cadrul Consiliului Judeţean Dolj. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Serviciul Administrarea și Exploa-
tarea Domeniului Public și Privat al 
Judeţului Dolj din cadrul Consiliului 
Judeţean Dolj, cu sediul în Craiova, str.
Jieţului nr.19, judeţul Dolj, telefon 
0351/408.414. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea documentaţiei de 
atribuire, unde este cazul: documentaţia 
de atribuire costă 50,00 Lei și se achită la 
casieria Consiliului Judeţean Dolj din 
municipiului Craiova, Calea Unirii nr.19, 
judeţul Dolj. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 24.06.2022, ora 16.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 05.07.2022, 
ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: registratura Consiliului 
Judeţean Dolj, Craiova, Calea Unirii nr.19, 
judeţul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original/cabinet. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 06.07.2022, ora 
13.00, la sediul Serviciului Administrarea 
și Exploatarea Domeniului Public și Privat 
al Judeţului Dolj, municipiul Craiova, str. 
Jieţului nr.19, corp F, etaj 1, judeţul Dolj. 
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: Tribunalul Dolj, Secţia Conten-
cios-Administrativ, municipiul Craiova, 
str.Brestei nr.12, judeţul Dolj, telefon/fax 
0251.410.140, e-mail: registraturaacte.dj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.06.2022.

l Comuna Șoldanu, Județul Călărași, cod 
fiscal 3796934, banca Trezoreria Orașului 
Budești, adresa Șoseaua. Olteniței, nr.70, 
Satul Șoldanu, Comuna Șoldanu, Judeţul 
Călărași, cod poștal 917235, telefon 
0242530530, fax 0242530530, e-mail 
soldanu@cl.e-adm.ro, site http://www.
primaria-soldanu.ro, organizează la data 
de 11.07.2022, ora 13:00, la sediul secundar 
din Șoseaua Olteniței,  nr.27, Satul 
Șoldanu, Comuna Șoldanu, Județul Călă-
rași, cod poștal 917235, licitația publică cu 
ofertă în plic închis pentru vânzarea 
imobilului compus din clădire C1 –
Magazie, în suprafață construită de 
553,45mp și teren aferent, în suprafață de 
862,00mp, situat în intravilanul satului 
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadas-
tral 20588, aparținând domeniului privat 
al Comunei Șoldanu, Judeţul Călărași, 
administrat de Consiliul Local al Comunei 
Șoldanu. Documentaţia de licitaţie se 
poate achiziționa de la sediul secundar al 
Primăriei Comunei Șoldanu, Judeţul 
Călărași, la preţul de 1 leu/pagină. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor este 
01.07.2022, ora 16:00. Ofertele se vor 
depune în două exemplare până la data de 
08 iulie 2022, ora 13:00, la sediul secundar 
al Primăriei Comunei Șoldanu. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor: 
Tribunalul Călărași, Str.București nr. 106, 
910068 –Călărași, judeţul Călărași. 
Termenele pentru sesizarea instanței: 
conform prevederilor Legii contrencio-
sului administrativ nr. 554/2004, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Pentru 
relații suplimentare, persoanele interesate 
se pot adresa Secretarului general al 
Comunei Șoldanu, tel. 0242530790. 
Comuna Șoldanu, Județul Călărași, cod 
fiscal 3796934, banca Trezoreria Orașului 
Budești, adresa Șoseaua. Olteniței, nr.70, 
Satul Șoldanu, Comuna Șoldanu, Judeţul 
Călărași, cod poștal 917235, telefon 
0242530530, fax 0242530530, e-mail 
soldanu@cl.e-adm.ro, site http://www.
primaria-soldanu.ro, organizează la data 
de 11.07.2022, ora 15:00, la sediul secundar 
din Șoseaua Olteniței,  nr.27, Satul 
Șoldanu, Comuna Șoldanu, Județul Călă-
rași, cod poștal 917235, licitația publică cu 
ofertă în plic închis pentru vânzarea 
imobilului teren, în suprafață de 5279 mp, 
situat în extravilanul Comunei Șoldanu, 
Tarla 31, parcela 105, nr. cadastral 22269, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Șoldanu, Județul Călărași, administrat de 
Consiliul Local al Comunei Șoldanu. 
Documentaţia de licitaţie se poate achizi-
ționa de la sediul secundar al Primăriei 
Comunei Șoldanu, Judeţul Călărași, la 
preţul de 1 leu/pagină. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 01.07.2022, 

ora 16:00. Ofertele se vor depune în două 
exemplare până la data de 08 iulie 2022, 
ora 13:00, la sediul secundar al Primăriei 
Comunei Șoldanu. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor: Tribunalul Călărași, 
Str. București nr.106, 910068 –Călărași, 
judeţul Călărași. Termenele pentru sesi-
zarea instanței: conform prevederilor 
Legii contrenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Pentru relații suplimentare, 
persoanele interesate se pot adresa Secre-
tarului general al Comunei Șoldanu, tel. 
0242530790.

PIERDERI
l Pierdut Certificat  membru nr. 107842  
eliberat la  data de 03.02.2022   de   către   
Colegiul   Medicilor   din   România–   
Colegiul Medicilor Iași, pe numele Glijin 
Ina. Se declară nul.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


