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OFERTE SERVICIU
l GOGECO SRL angajează lucră-
tori sortatori deșeuri. Cerințe: limba 
e n g l e z ă .  I n fo r m a ț i i  l a  t e l . 
0749.643.051.

l Societate comerciala angajeaza 
muncitori necalificati la drumuri si 
mecanici utilaje terasiere. Relatii tel. 
0743 072 980.

l Trans Construct D. C. SRL, 
Brașov,  sat  Mă ier uș,  comu na 
Măieruș nr. 46 F, intravilan, DN 13, 
Jud. Brașov, J8/244/2003, CUI 
15952476 angajează 1 ingrijitor 
animale, COD COR 921201. Rugam 
CV la office@doripesco.ro

l Afimir Trade SRL, Mun. Săcele str. 
Avram Iancu nr. 80 biroul nr. 3,  Jud. 
Brașov, J8/196/2013, CUI 31203757 
angajează 4 sudori, COD COR 
721208, 4 vopsitori industriali COD 
COR 713202, 2 lăcătuși construcţii 
metalice și navale COD COR 721407. 
Rugăm CV la office@afimir.ro

l Liberty Promoţion SRL, Oraș 
Predeal str. Neagoie Basarab  nr. 7, 
Jud. Brașov, J8/706/2002, CUI 
14683744 angajează 2 bucătari, COD 
COR 512001, 8 ajutori bucătar COD 
COR 941101, 7 lucrători bucătărie 
spălători vase mari COR 941201, 5 
ingrijitori spaţii hoteliere COD COR 
911202, 2 cameriste hotel COD COR 
516201. Rugăm CV la lorian@eden-
grandresort.ro

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 inginer la compartimentul DAII, în 
data de 01.07.2022. Relații la telefon: 
0242.316.680, int.103.

l SC Valrom Industrie SRL din Bucu-
rești, Sect 6, angajează 15 Ambalatori 
manual, cu cod COR 932101. Se soli-
cită cunoștințe de limba engleză. Se 
oferă salariu brut 2550Lei. Relații la 
telefon: 0785.106.416 CV-urile se pot 
trimite la adresa de email: documente-
suport@gmail.com până la data de 
15.06.2022.

l Companie de instalații, cu sediul 
în Sibiu, angajăm muncitori necalifi-
cați pentru munca în instalații 
pentru construcții. Solicităm abilități 
de utilizare a echipamentelor speci-
f ice.  Program 8/5.  Sa lar izare: 
3.000,00Lei.  Asigurăm cazare. 
Relații la 0747.119.805.

l SC Ady Metal NYK SRL, cu sediul 
în Municipiul Arad, strada Clujului, 
nr.69, județul Arad, angajează 1 
operator instalație sortare, 1 sudor 
manual flacără gaze, 1 stivuitorist, 1 
mecanic auto, 3 lucrători sortatori 
deșeuri reciclabile. Informații se pot 
obține de luni-vineri la nr. de telefon 
0772.074.725, între orele 09.00-15.00.

l SC Feruccio Construct SRL, 
având CUI:30392054, cu sediul în Sat 
Brazii de Sus, Comuna Brazi, Strada 
Trandafirilor, Nr.33G, Etaj 1, Judet 
Prahova, angajează: Mecanic utilaj 
cu cod COR 723302- 10 posturi, Șofer 
de autoturisme și camionete cu cod 
COR 832201- 8 posturi, Operator 
tăiere cu cod COR 721205- 1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limbă engleză, cunoștințe în dome-
niul construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 09.06.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

l Posturi vacante la Școala Gimna-
zială „George Călinescu” București. 
Școala Gimnazială „George Căli-
nescu”, cu sediul în Str.Bachus, nr.42, 
Sector 5, județul București, anunță 
organizarea concursului pentru 
ocuparea unor posturi vacante pe 
perioadă determinată în cadrul 
proiectului „O nouă șansă pentru 
persoanele care nu au finalizat învă-
țământul obligatoriu- sprijin pentru 
o capitală educată!”, POCU/666/6/23/ 
135469. Depunerea dosarelor de 
concurs se realizează până la data de 
30.06.2022. Relații suplimentare la 
sediul instituției din Str.Bachus 
nr.42, tel: +4(021).423.28.89, email: 
scoala148gc@yahoo.com

l SC Perspectiv M&M Prod SRL caută 
6 tâmplari universali. Dacă vă intere-
sează anunțul, vă rog să ne contactați la 
nr. de telefon 0744.562.674.

l SC Puiul Regal SRL, având 
CUI:30164862, cu sediul în Sat Gilău, 
Comuna Gilău, Strada Principală, 
Nr.639, Județ Cluj, angajează: Cion-
tolitor tranșator carne, cu cod COR 
751102- 30 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul producției. 
Selecția are loc în data de 09.06.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

l SC Antony Fresh Fruct SRL, 
având CUI: 44709480, cu sediul în 
Sat Balta Doamnei, Comuna Balta 
Doamnei, nr. 105, Județ Prahova, 
angajează: Manipulant mărfuri, cod 
COR 933303- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
comerțului. Selecția are loc în data 
de 09.06.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

l Erată. Se modifică anuntul Minis-
terului Educației- Unitatea de Mana-
gement  a l  Proiecte lor  pentr u 
Modernizarea Rețelei Școlare și 
Universitare, publicat în Jurnalul 
Cotidian Național din data de 
02.06.2022, la rubrica Anunțuri Mică 
Publicitate și se face următoarea 
rectificare: în loc de: „2 posturi 
consilier gradul IA- responsabil 
monitorizare”, „3 posturi consilier 
gradul IA- expert tehnic”, „3 posturi 
consilier gradul IA- expert achiziții” 
se va citi: „2 posturi consilier gradul 
IA- specialist monitorizare”, „3 
posturi consilier gradul IA- specialist 
tehnic”, „3 posturi consilier gradul 
IA- specialist achiziții”.

l Anunţ privind ocuparea prin 
concurs pe perioadă nedeterminată a 
două funcţii contractuale de execuţie 
vacante la Compartimentul Cabinet 
Școlar din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului 
Horezu. În conformitate cu prevede-
rile art.7 din Regulamentul cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale 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, Primăria Orașului 
Horezu, cu sediul în orașul Horezu, 
str.1 Decembrie, nr.7, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioada 
nedeterminata a două funcţ i i 
contractuale de execuţie, vacante, de 
asistent medical medicină generală 
la Compartimentul Cabinet Școlar 
din cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului Orașului Horezu, 

astfel: Data  și locul desfășurării 
concursului: -selecția dosarelor: 
23.06.2022, -proba scrisă se organi-
zează la Centrul Național de Infor-
mare si Promovare Turistică Horezu, 
str.Tudor Vladimirescu, nr.63A, județ 
Vâlcea, în data de 30.06.2022, ora 
10.00; -interviul se organizează la 
Centrul Național de Informare si 
Promovare Turistică Horezu, str.
Tudor Vladimirescu, nr.63A, județ 
Vâlcea, în data de 04.07.2022, ora 
10.00. Dosarele de înscriere  se pot 
depune la sediul instituţiei, Primăria 
Orașului Horezu, biroul Resurse 
Umane, Horezu, str.1 Decembrie, 
nr.7, județ Vâlcea în per ioada 
08.06.2022-22.06.2022, ora 16.00. 
Rezultatele selecției dosarelor se va 
afișa la avizierul din cadrul Primă-
riei orașului Horezu în data de 

23.06.2022. Condiţii de participare la 
concurs: 1.Asistent medical- medi-
cină generală. Nr. posturi: 2. Nivel 
studii: PL (studii post-liceale sani-
tare). Vechime: minim 1 an vechime 
în specialitate; Autorizație de liberă 
practică vizată 2022; Poliță de asigu-
rare malpraxis, Certificat de membru 
în cadrul ordinului asistenților medi-
cali generalist, moașelor și asisten-
ților medicali din România. Acte 
necesare înscr ier i i  la concurs: 
conform art.6 din Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Calendarul 
concursului: Depunerea dosarelor: 
08.06.2022-22.06.2022, ora 16.00. 
Selecţia dosarelor: 23.06.2022. Proba 
scrisă: 30.06.2022, ora 10.00. Depu-
nere contestaţ i i  proba scr i să : 
01.07.2022. Afișarea rezultatelor 

după contestaţ i i  proba scr isă: 
01.07.2022. Interviul: 04.07.2022, ora 
10.00. Depunere contestaţii proba 
interviu: 05.07.2022. Afișarea rezulta-
telor după contestaţii interviu: 
05.07.2022. Rezultatul final al 
concursului: termen 06.07.2022. 
Relaţi i suplimentare la telefon 
0250.860.190, Biroul  Resurse umane. 
Persoana de contact: cons. sup. 
Pîrvu-Obadă-Marinescu Irena.

l Primăria Eftimie Murgu organi-
zează, la sediu, în zilele de 8 și 
11.07.2022, concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuție, 
vacante- șofer buldoexcavator. Condi-
ţiile de participare la concurs: Pentru 
funcţia contractuală de execuţie 
vacantă de șofer buldoexcavator: 
vârsta minimă 18 ani, studii medii /
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generale/ superioare, Permis de condu-
cere categoria C sau CE, Curs de cali-
ficare în ocupația mașinist utilaje cale 
și terasamente. Perioda de depunere a 
dosarelor de concurs este 08.06.2022-
22.06.2022, la sediul Comunei Eftimie 
Murgu, nr.265, județul Caraș-Severin. 
Probele stabilite pentru concurs sunt: 
-probă scrisă și interviu. Data, ora și 
locul organizării concursului: Proba 
scrisă va fi susţinută în data de 
08.07.2022, ora 09.00, interviul în data 
de 11.07.2022, ora 13.00, la sediul 
Comunei Eftimie Murgu. Persoana de 
contact pentru primirea dosarelor de 
concurs este dl. Imbrescu Nicolae, 
inspector, adresa de corespondență 
este: loc.Eftimie Murgu, nr.265, jud.
Caraș-Severin, tel/fax 0255.243.210, 
mail: emurguprimar@yahoo.com. 
Bibliografia și condiţiile de participare 
la concurs, informaţiile privind actele 
necesare înscrierii la concurs și alte 
relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei Eftimie 
Murgu.

l P r i m ă r i a  Comu ne i  Fu ndu 
Moldovei, cu sediul în localitatea 
Fundu Moldovei, județul Suceava, în 
conformitate cu prevederilor H.G. nr. 
286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de:-Referent cultural I A 
-un post, în cadrul compartimentului 
urbanism, administrativ și cultură 
din aparatul de specialitate al 
P r i m a r u l u i  c o m u n e i  F u n d u 
Moldovei. Concursul se va desfășura 
la sediul instituției astfel: -Proba 
scrisă în data de 04.07.2022, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 
07.07.2022, ora 11.00. Condiți i 
minime de participare: a)studii 
medii; b)vechime în muncă -minim 6 
ani și 6 luni. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Fundu Moldovei. 
Relaţi i suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Fundu Moldovei, 
persoană de contact: Jr.Mihai Matei, 
telefon 0723.818.346.

l Anunț concurs post vacant, expert 
IA, personal contractual: Agenția 
Națională pentru Programe Comuni-
tare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcții de execuție contractuale, 
vacantă, de expert IA -studii superi-
oare finalizate cu diplomă de licență în 
domeniul științelor economice și 
vechime minimă în specialitatea studi-
ilor absolvite 5 ani. Concursul se va 
desfășura în data de 14 iulie 2022, ora 
10:00 –proba scrisă și în data de 20 
iulie 2022, ora 10:00 -interviul, amblele 
la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. din Splaiul 
Independenței Nr.313, Biblioteca 
Centrală a UPB, Corp A, et.1, Sector 6, 
București. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până pe data de 24 
iunie 2022, ora 17:00 la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P.. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. și 
pe site-ul agenției la adresa www.anpc-
defp.ro. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. sau la 
telefon 021/2010700.

l Ministerul Sportului organizează 
c oncu r s  de  re c r ut a re  p ent r u 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată, a postului contractual de 
execuție vacant de consilier grad 
profesional II din cadrul Direcției 
Generale pentru Sport– Comparti-
mentul Baze Sportive. Concursul se 
organizează la sediul Ministerului 
Sportului, în data de 04.07.2022, ora 
11.00- proba scrisă. Interviul se va 
susţine în termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Ministe-
r u lu i  Sp or t u lu i ,  î n  p er ioad a 
09.06.2022– 23.06.2022, inclusiv. 
Condiţiile de participare la concurs 
sunt: •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; •vechime în muncă 

necesară exercitării funcţiei contrac-
tuale de execuție: minimum 1 an. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la doamna Nela Olaru, expert: str. 
Vasile Conta nr.16, Sector 2, Bucu-
rești, telefon: 021/307.64.49 și e-mail: 
resurse.umane@sport.gov.ro.

l Primăria Municipiului Dorohoi, 
cu sediul în: municipiul Dorohoi, 
strada Grigore Ghica, nr.34, județul 
Botoșani, în baza Hotărârii de 
Guvern nr.286/2011, precum și a 
OUG nr.57/2019,  organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant, pe perioadă nedeterminată, 
pentru o funcție de natură contrac-
tuală de execuție, astfel: Denumirea 
postului: 1 post de muncitor cali-
ficat, la Direcția Patr imoniu. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: nivelul studiilor: studii 
medii/generale sau postliceale; cali-
ficări: subgrupa majora 7 – munci-
tori calificați și  asimilați; grupa de 
bază 7126 – instalatori și montatori 
de țevi, conform COR. 712609 - 
instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze; vechime în specialitatea 
studiilor: fără vechime în muncă. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
c o n c u r s u l u i :  P r o b a  s c r i s ă : 
01.07.2022, ora 10.00, la sediul insti-
tuției. Interviu: în maxim 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data  afișării anunțului, respectiv în 
perioada 08.06.2022 – 22.06.2022. 
Date contact: Primăria Municipiului 
Dorohoi, Compartimentul Resurse 
Umane, telefon 0231/610133 int.113. 
Bibliografia și fișa postului se vor 
afișa pe site-ul și la avizierul institu-
ției în data de 08.06.2022.

l Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Ion 
Jianu”-Pitești organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante de personal civil contractual: 
1 post de îngrijitoare la  compartiment 
cardiologie din secția medicină 
internă; 1 post de îngrijitoare la 
microbiologie și hematologie din labo-
ratorul analize medicale cu punct de 
recoltare în ambulatoriu integrat. 
Condiții specifice: nivelul studiilor: 
minim studii generale cu certificat de 
capacitate/de absolvire a învățămân-
tului de 8 ani; vechime în muncă și în 
specialitate: nu necesită vechime. 
Concursul se va desfășura la sediul 
S.M.U. “Dr. Ion Jianu”-Pitești  sau la 
Cercul Mil itar Pitești din P-ța. 
Muntenia, nr.2, în funcție de numărul 
de candidați, după cum urmează: 
proba scrisă în data de 04.07.2022 ora 
10.00 și proba de interviu în data de 
08.07.2022 ora 10.00. Data limită de 
depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 23.06.2022 ora 13.00. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
smupitesti.org la rubrica anunţuri și la 
secretariatul comisiei de concurs la 
S.M.U.”Dr.Ion Jianu”-Pitești cu sediul 
în mun. Pitești, str. Negru Vodă nr. 47, 
j u d .  A r g e ș - t e l . 0 2 4 8 . 218 . 0 9 0 , 
0248.218.172 /interior.413.

l Primăria Comunei Ojdula, cu 
sediul în localitatea Ojdula, str.Prin-
cipală nr.1008, județul Covasna, 
o r g a n i z e a z ă  c o n c u r s  p e nt r u 
ocuparea funcției contractuale 
vacante, pe perioadă nedeterminată, 
de: asistent medical comunitar, la 
Compartimentul Asistență Socială și 
Autoritate Tutelară, conform H.G. 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției: -Proba 
scrisă în data de 01 iulie 2022, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 06 
iulie 2022, ora 12.00. Pentru partici-
pare la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-Studii: diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
cf.H.G.nr.797/1997, privind echiva-
larea studiilor absolvenților liceelor 
sanitare; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 1 an; -Cunoaște l imba 
română scris și citit. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 

concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Ojdula, 
secretariat. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Ojdula, 
persoană de contact: Peter Marta 
Judit, telefon: 0267/346.555, fax: 
0267/346.555, e-mail: secretar@
comunaojdula.ro.

l Școala Profesională Daneți, cu 
sediul în loc Daneți, str.Târgului 
nr.2, jud.Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post, funcție 
contractuală vacantă, de îngrijitor, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției astfel: -Proba scrisă în 
data de 01.07.2022, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 04.07.2022, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
05.07.2022, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie 
să îndepl inească următoarele 
condiții specifice: -nivel de studii 
-gimnazial; -nu necesită vechime; 
-domiciliul în comuna Daneți, sat 
Daneți, județul Dolj; -certificat curs 
de igienă -noțiuni fundamentale. 
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 
instituției. Documentele solicitate 
pentru întocmirea dosarului, tipul 
probelor, tematica și bibliografia de 
concurs vor fi afișate la sediul 
unității școlare și pe site-ul: www.
scoalaprofesionaladaneti.ro, secți-
unea Anunțuri. Relaţii suplimentare 
la sediul Școlii Profesionale Daneți, 
persoană de contact :  Nicolae 
Dida-Ana, telefon 0251/377.022, fax 
0251/377.022.

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în Constanța, str.Incintă Port 
Constanța nr.1, județul Constanța, 
organizează concurs conform 
H.G.nr.286/2011 modificată și 
completată, pentru ocuparea a 
următoarelor funcții contractuale 
vacante: Căpitănia Zonală Giurgiu: 
1.Serviciul Siguranța Navigatiei 
Poluare și VTMIS: Capitan port 
debutant -2 posturi: Nivelul studi-
ilor: studii universitare cu diplomă 
de licență sau de lungă durată cu 
diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: inginerie marină și navigație 
-specializare: navigație și transport 
naval /electromecanică navală; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: fără 
vechime; Vechime în munca: fără 
vechime. Cerințe specifice: permis 
conducător auto categoria B. 2.
Compartimentul Cercetare și Auto-
rizări Agenți Economici: Referent 
specialitate debutant -1 post: Nivelul 
studiilor: studii universitare cu 
diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: științe juridice și 
administrative -specializare: drept; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: fără 
vechime; Vechime în munca: fără 
vechime. Cerințe specifice: permis 
conducător auto categoria B. 3.Căpi-
tănia Portului Călărași: a)Căpitan 
port tr.II -1 post: Nivelul studiilor: 
studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; Specialitatea de bază: -; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: -Ofițer 
port tr.I -3 ani vechime în funcție; 
sau -Căpitan fluvial, șef mecanic 
fluvial -2 ani vechime în funcție 
conform brevetului; Cerințe speci-
fice: permis conducător auto cate-
goria B. b)Ofițer port tr.I -1 post: 
Nivelul studiilor: studii medii absol-
vite cu diploma de bacalaureat; 
Specialitatea de bază: -; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției: -Ofițer port tr.II -3 
ani vechime în funcție, sau -Timo-
nier/Mecanic fluvial -3 ani vechime 
în funcție conform brevetului; 
Cerințe specifice: permis conducător 
auto categoria B. 4. Căpitănia 
Portului Turnu Măgurele: Căpitan 
port debutant -1 post: Nivelul studi-

ilor: studii universitare cu diplomă 
de licență sau de lungă durată cu 
diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: inginerie marină și navigație 
-specializare: navigație și transport 
naval /electromecanică navală; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: fără 
vechime; Vechime în munca: fără 
vechime; Cerințe specifice: permis 
conducător auto categoria B. 5.
Oficiul de Căpitănie Zimnicea: 
Ofiter port tr.II -1 post: Nivelul 
studiilor: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Speciali-
tatea de bază: -; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției: -Studii medii de speciali-
tate nava lă -fără condiț i i  de 
vechime; Alte studii medii și posesor 
de certificat de capacitate în dome-
niul naval -fără condiții de vechime; 
Cerințe specifice: permis conducător 
auto categoria B. Concursul se orga-
nizează în cadrul Căpităniei Zonale 
Giurgiu după următorul calendar de 
desfășurare: Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 23.06.2022, 
până la ora 16.00. 1.Selecția dosa-
relor de înscriere: 24.06.2022-
27.06.2022; Afișare rezultate selecția 
dosarelor: 28.06.2022 la ora 12.00; 
Termen depunere contestaț i i : 
28.06.2022 până la ora 16.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 29.06.2022, la 
ora12.00. 2. Proba scrisă: 01.07.2022, 
la ora 09.00; Afișare rezultate probă 
scrisă: 04.07.2022, la ora 12.00; 
Termen depunere contestații probă 
scrisă: 05.07.2022, până la ora 12.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 05.07.2022, la 
ora16.00. 3.Interviu: 06.07.2022, la 
ora 09.00; Afișare rezultate interviu: 
07.07.2022, la ora 12.00; Termen 
depunere contestați i  interviu: 
08.07.2022, până la ora 12.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 08.07.2022, la 
ora 14.00. 4.Afișare rezultate finale: 
11.07.2022, la ora 12.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășurarea 
concursului se va face astfel: -pentru 
posturile din cadrul Căpităniei 
Zonale Giurgiu, candidații vor 
susține concursul și vor depune 
dosarele la sediul, Căpităniei Zonale 
Giurgiu, Localitatea Giurgiu, Str.
Portului nr.9A. Relații suplimentare 
la persoana de contact: Mirel Vișan, 
Tel.0726.283.537, fax: 0246/211.015, 
E-mail: mvisan@rna.ro. -Biblio-
grafia, tematica și rezultatele finale 
ale probelor de concurs se vor afișa 
odată cu anunțul la sediul ANR și 
pe pagina oficială: http://portal.rna.
ro/despre -noi/organizare/cariere.  

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Algoritm Construcții S3 SRL 
închiriază 12.000 mp din obiectivul 
Hala Laminor, situat pe bld. Basara-
biei nr. 256. Operatorii interesați pot 
solicita documentația de atribuire pe 
e-mail-ul: office@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 12.000mp din obiectivul 
Hala Laminor, situat pe Bld Basara-
biei nr. 256. Operatorii interesați pot 
solicita documentația de atribuire pe 
emailul: office@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 Durac Monica, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Caracal, str. Cezar 
Bolliac, nr. 28, județul Olt, este citată 
în calitate de pârâtă în contradic-
toriu cu Mustafa Ovidiu Sorin la 
data de 12.10.2022, ora 10.00, la 
Judecătoria Alexandria, în dosarul 
nr. 4600/740/2021, ce are ca obiect 
stabilire locuință minor, exercitare 
autoritate părintească și stabilire 
pensie de întreținere.

l Se va cita numitul Dima Cristian, 
cetăţean român, domiciliat în sat 
Jurilovca, com. Jurilovca, Judeţul 
Tulcea, pentru data de 5.08.2022, ora 
10, la Biroul Individual Notarial 
Ma r ia na  Mo c a nu d i n  O ra șu l 
Babadag, str. Mihai Viteazu nr.9, 
Judeţul Tulcea, în cauza succesorală 
privind pe defuncta Dima Uliana, 
decedată la data de 4.08.2021, fostă 
cu ultimul domiciliu în sat Jurilovca, 
strada Pandurilor nr.48, comuna 
Jurilovca, Judeţul Tulcea, în dosarul 
succesoral nr. 405/2021.

DIVERSE
l Anunț de selecție experți pentru 
implementarea unor proiecte finan-
țate din Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital 
Uman. Inspectoratul Școlar Județean 
Alba (Partener 1) anunță demararea 
procedurii de selecție a unor experți 
pentru implementarea proiectului: 2 
Experti implementarea proiectului cu 
titlul: ”INSIST Inca o sansa la 
educatie” ID 132172. Pentru detalii 
privind condițiile generale, condițiile 
specifice, modalitatea de depunere a 
dosarelor, conținutul dosarului de 
concurs, a criteriilor de selecție, 
precum și a calendarului de desfășu-
rarea a concursului, vă rugăm să 
accesați site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Alba (www.isjalba.ro).

l Anunt Public 3 Panaitescu Mirela 
Delia avand domiciliul in Mun.Bucu-
resti, Sec.5, Str. Dr.Niculae D. Staico-
vici, Nr.45-49 bl.5 sc.B, ap.7 titularul 
al planului/programului „Construire 
magazin „Penny“ alei carosabile si 
pietonale, spatiu parcare, elemente 
semnalistica, imprejmuire teren, post 
trafo, bazin vidanjabil, bransa-
mente,“ Faza P.U.Z., amplasat in 
Com.Berceni, jud.Ilfov, Bulevardul 1 
Mai, nr.68, nr. cadastral 69086, 
anunta publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de incadrare in 
cadrul sedintei Comitetului Special 
Constituit din data de 25.05.2022, 
urmand ca planul/programul propus 
sa fie supus procedurii de adoptare 
fara aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel: 
021.430.14.02, 0749.59.88.65), in 
termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Subscrisul Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin reprezen-
tată prin  Ciulianu Elena-Cozmina, 
in calitate de administrator judiciar 
al MCK Top Trading SRL desemnat 
p r i n  s e n t i n t a  c i v i l a  n r . 
2632/31.05.2022, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti - Secţia a 
V I I - a  C i v i l a  i n  d o s a r  n r . 
10109/3/2022, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva MCK 
Top Trading SRL, cu sediul social in 
Bucureșt i  Sectoru l  6 ,  Strada 
Apusului, Nr. 48, Bloc 47, Scara 3, 
Etaj 3, Ap. 54, avand Cod unic de 
înregistrare: 34053778, numar de 
ordine in registrul comertului 
J40/1184/2015. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva MCK Top 
Trading SRL, vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucuresti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 10109/3/2022, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor asupra averii debi-
torului 12.07.2022; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 19.07.2022; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definit iv la 
02.08.2022; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
21.07.2022, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
21.06.2022, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.
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l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadast r u lu i .  Denu m ire  județ : 
Teleorman. Denumire UAT: Boto-
roaga. Sectoare: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. OCPI 
Teleorman anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru  sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52 pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art. 14 alin. 
(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității Imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificări le și 
completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 14.06.2022. Data 
de sfârșit a afișării: 12.08.2022. 
Adresa locului afișării publice: 
Căminul cultural Botoroaga situat în 
comuna Botoroaga, sat Botoroaga, 
str. Principală, nr. 24, județul 
Teleorman. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la Căminul cultural Boto-
roaga, situat în comuna Botoroaga. 
Alte indicații utile pentru cei intere-
sați: Cererile de rectificare pot fi 
depuse și online pe adresa de e-mail 
tr@ancpi.ro. Informații privind 
Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015 - 2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. S.C. Friendly Waste România 
S.R.L. anunță publicul interesat 
asupra depuneri i sol icitări i de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ,,Construire clădire hala, 
bazin betonat vidanjabil, platforme 
betonate, împrejmuire, sistem de 
iluminat, executare foraj și rețea 
internă pentru alimentare cu apa și 
canalizare , amplasare stație de pree-
purare ape uzate, amplasare incine-
rator  de deșeur i  medica le  cu 
instalații anexe“, propus a se realiza 
in jud. Giurgiu, mun. Giurgiu, Sos. 
Sloboziei, km 4, CF 41214, NC 41214. 
Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la APM Giurgiu, 
Sos. București, bl. 111, sc A+B, mun. 
Giurgiu, jud. Giurgiu, la adresa de 
e-mail: office@apmgr.anpm.ro. și la 
S.C. Friendly Waste Romania S.R.L. 
cu sediul in municipiul București, 
sector 2, str. Corneliu Botez, nr. 10, 
corp F, parter, birou nr. 1 ap.1. 
Observațiile publicului se primesc la 
APM Giurgiu, pe adresa de e-mail: 
office@apmgr.anpm.ro.

l P.K. GREEN S.R.L. avand sediul 
in Str. Barbu Vacarescu nr.201, Birou 
nr. 8, Et.11, Sect.2, Bucuresti titular 
al plan urbanistic zonal pentru 
modificare reglementari aprobate cu 
H.C.L. nr.230 din 29 iunie 2020, 
ext indere centru comercia l  s i 
construire functiuni mixte - locuinte 
colective si functiuni complementare, 
alimentatie publica, parcare multie-
tajata, amplasare totem si semnale 
publicitare, amenajare accese si cai 
de circulatie pietonala si carosabila, 
realizare rampa acces, spatii verzi 
plantate anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu pentru 
planul mentionat si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul 
ACPM (autoritatea competenta 
pentru protectia mediului) cu sediul 
in Str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306, 
Ploiesti, Jud.Prahova, de luni pana 
vineri intre orele 9.00-13.00. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul ACPM*, in termen 
de 18 zile lucratoare de la data publi-
carii anuntului.

l Aducem la cunoștința publică 
faptul că pe rolul Judecătoriei Timi-
ș o a r a  s e  a f l ă  d o s a r u l  n r . 
11182/325/2022, având ca obiect 

declarare judecătorească a morții 
numitului CSAVOSSY IOSIF, cu 
ult imul domici l iu cunoscut în 
comuna Cenei, sat.Bobda, jud.Timiș, 
cu invitația ca orice persoană care 
deține informații despre acesta să 
comunice instanței de judecată 
datele pe care le cunoaște în legătură 
cu cel dispărut.

l SC Siena Residence SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul construire 
imobile locuințe colective cu regim 
de înălțime S- tehnic+P+4E, împrej-
muire, utilități (denumirea proiec-
tului), propus a fi amplasat în 
Popești Leordeni, Jud.Ilfov, T55/7, 
P19-20, NC 126410. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorități i 
c omp et ent e  p ent r u  prot e c ț i a 
mediului Ilfov și la sediul SC Siena 
Residence SRL în Popești Leordeni, 
Jud. Ilfov, str. Biruinței, nr.3, în zilele 
de luni-joi, între orele 09.00-13.00, 
vineri, între orele 09.00-12.00. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Ilfov din strada 
Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, 
București, email: office@apmif.
anpm.ro

l Anunț public. Constantin Coșofreț 
în calitate de reprezentant al Unității 
Militare 02248 București cu sediul în 
municipiul București, sector 6, cod 
poștal 061416, str. Drumul Taberei, 
nr. 7H, telefon/fax 021/319.81.57, 
e-mail um02248@mapn.ro, titular al 
proiectului „Puț forat, stație de 
epurare și stație de întreținere și 
spă lare a tehnici i  mi l itare în 
cazarma 1566 Smârdan”,  cod 
lucrare: 2020-I-1566, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare fără evaluarea impac-
tului asupra mediului și fără evalu-
area impactului asupra corpurilor de 
apă în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru 
proiectul „Puț forat, stație de 
epurare și stație de întreținere și 
spă lare a tehnici i  mi l itare în 
cazarma 1566 Smârdan”,  cod 
lucrare: 2020-I-1566, propus a fi 
amplasat în localitatea Smârdan, 
județul Galați, incinta cazărmii 1566 
Smârdan. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la următoarea 
adresă de internet http://apmgl.
anpm.ro la secțiunea: Reglementări 
- Acordul de mediu - Proiect decizie 
etapă de încadrare. Observațiile 
publicului la proiectul deciziei de 
încadrare se primesc la A.P.M. 
Galați pe e-mail office@ampgl.anpm.
ro sau pe fax 0236 471009, în termen 
de 10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a autori-
tății competente pentru protecția 
mediului.

l  public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
Stanciu Victorita Oana si Stanciu 
Robert Florin. Stanciu Victorita 
Oana si Stanciu Robert Florin 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
“construire magazin ”Penny” si 
magazin cu produse din carne si 
branzeturi parter, accese auto, 
amenajari exterioare, sistematizare 
verticala, reclame pe fatade si 
parcare, totem publicitar, imprej-
muire, bransamente la utilitati, 
montare post trafo, organizare de 
santier”, propus a fi amplasat în 
județul Călărași, Orasul Budesti, str.
Garii, nr.2, C.F. 24329, nr. cadastral 
24329. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
autor ităț i i  competente pentru 
protecția mediului A.P.M. Călărași, 
șos. Chiciului, nr.2, judetul Călărași 
și la sediul Stanciu Victorita Oana si 
Stanciu Robert Florin, cu domiciliul 
în oras Budesti, str. Stefan cel Mare, 
nr.4, judetul Calarasi, în zilele de 
luni-vineri, între orele 10-14. Obser-

vațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului A.P.M. Călărași.

l Anunț Prealabil privind Afișarea 
Publică  a Documentelor Tehnice ale 
Cadastrului: Unitatea administra-
tiv-teritorială Gorban, din județul 
Iași, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 31, 32, 33, 
34, 39, 40, începând cu data de 
14.06.2022, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Gorban, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
de către proprietarii, posesorii sau 
alţi deţinători, la sediul primăriei și 
pe site-ul  Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Comuna Vlădești anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire teren 
minifotbal în comuna Vlădești 
județul Galați”, propus a fi amplasat 
în intravilanul satului Brănești, T65, 
P.1066/41-42, Nr.Cadastral 105432. 
Informațiile privind proiectul propus 
pot fii consultate pe pagina de 
internet a autorității competente 
pentru protecția mediului A.P.M.Ga-
lați, apmgl.anpm.ro secțiunea Regle-
m e n t ă r i - A c o r d u l  d e 
mediu-Documentații -Procedura 
EIA și EA- Memorii de prezentare 
2022 și la sediul titularului, Comuna 
Vlădești, strada Libertății nr.131. 
Observațiile publicului se primesc pe 
adresa de e-mail: office@apmgl.
anpm.ro.

SOMAŢII
l În baza Încheierii civile pronun-
țate de Judecătoria Negrești Oaș în 
data de 22.02.2022, în dosar nr. 
1229/266/2021, având în vedere că 
reclamanții Mocar Vasile Tazvan și 
Mocar Marioara, ambii cu domiciliul 
în sat Comlausa, str. Principală, nr. 
39A, com. Batarci, jud. SM, invocă 
dobândirea proprietății prin uzuca-
piune asupra terenului în suprafata 
de 874mp din locul numit “Acasa”, 
teren înscris în CF 101080 Batarci, 
identificat cu nr. top. 168, se emite 
prezenta somație. Facem precizarea 
că toți cei interesați sunt somați să 
facă opoziție cu privire la imobilul 
din litigiu, în caz contrar, în termen 
de 6 luni de la emitere se va trece la 
judecarea cererii.

l Som at ie .  I n  do s a r u l  c iv i l 
1338/210/2022 a l  Judecator ie i 
Chisineu Cris, petentii Stanti Marius 
Aurel si sotia Stanti Eva, domiciliati 
in sat Adea 296, comuna Sintea 
Mare, jud Arad, sol icita sa se 
constate ca au dobandit prin uzuca-
piune dreptul de proprietate in 
devalmasie asupra imobilului inscris 
in CF 301089 Sintea Mare, reprezen-
tand teren intravilan cu nr top 
420.421 Adea cu casa din Adea nr. 
296, jud Arad. Proprietari tabulari 
Balogh Margareta decedat cu 
numele din a doua casatorie de 
Farkas Margareta si Balogh Ladislau 
decedat. Toti cei interesati in cauza 
pot formula opozitii la prezenta 
somatie in termen de 6 luni de la 
publicare in dosarul cu numarul de 
mai sus al Judecatoriei Chisineu 
Cris. Emisa  conform art. 1052 alin. 
1 și 2 Cod proc civ. Termen de jude-
cată 13 decembrie 2022.

LICITAŢII
l S.C Supremio Food SRL prin 
lichidator  judiciar Quintus Insolv 
IPURL vinde prin licitatie publica 
doua autoturisme Hynday I120 la 
pretul de 2100 euro respectiv 830 
euro plus TVA si o autoutilitara 
Peugeot RTG 280 la pretul de 15:00 
euro plus TVA. Licitatiile vor avea 
loc in zilele 10, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 

27 si 29 iunie,  orele 14 la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. 
Plaiesilor nr. 47  . Relatii suplimen-
tare la tel: 0728.878298.

l Lichidator judiciar Quintus Insolv 
IPURL vinde prin licitatie publica 
echipamente IT si birotica, proprie-
tatea debitoarei S.C Geonet Systems  
SRL, la pretul de 3511.35 LEI  plus 
TVA, pret redus cu 55%.  Licitatia va 
avea loc in zilele de 14, 16, 17, 20, 22 
si 24 iunie, orele 15 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. 
Plaiesilor nr. 47. Relatii suplimentare 
la tel: 0728.878298.

l Lichidator  judiciar Quintus Insolv 
IPURL vinde prin licitatie publica 
chiosc metalic in suprafata de 16 mp 
situat in Piata Aurora Vest proprie-
tatea debitoarei S.C Fabot Interfruct 
SRL, la pretul de 16.432,80 Lei (TVA 
inclus), pret redus cu 40% . Licitatia 
va avea loc in zilele de  14, 16, 17, 20, 
22, 24 si 27 mai,  orele 11 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr. 47. Relatii supli-
mentare la tel: 0728.878298.

l Anunţ, privind arendarea prin 
licitaţie publică a unui teren, propri-
etate 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: Municipiul Galaţi - cod 
fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 
54 ,  Te l :  0236 /30 7.718 ,  Fa x  : 
0236/461.460, E-mail: contracte.
teren@primariagalaţi.ro. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul aren-
dăr i i ,  în specia l  descr ierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie arendat: Teren extravilan, în 
suprafaţă de 641.12 ha situat în 
extravilanul comunei Vădeni, jud. 
Brăila și se identifică în cartea 
funciară a municipiului 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, 
7 4 3 5 5 .  C o n f o r m  H C L  n r . 
214/30.03.2022 terenul se arendează 
în scop agricol. Terenul aparţine 
domeniului public al municipiului 
G a l a ţ i  c o n f o r m  H C L  n r . 
679/21.12.2021, privind completarea 
HCL nr. 334/30.10.2001 privind însu-
șirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Muni-
cipiului 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. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: documentaţia 
de atribuire se poate ridica de la 
sediul Primăriei Municipiului Galaţi. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Serviciul Închirieri Tere-
nuri, str. Domnească, nr. 54, judeţul 
Galaţi. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar: 2500 de lei, se poate achita cu 
numerar la casieria Primăriei Muni-
cipiului Galaţi. Persoanele 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 ofer-
tele: 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 Munici-

piului 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, loca-
litatea Galaţi, str. Domnească, nr. 54, 
judeţul Galaţi. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea l it ig i i lor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Municipiului 
Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. 
Galaţi, tel: 0236/412130, email: tr-ga-
laţi-comunicare@just.ro.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul 
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, 
organizeaza procedura “licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii contrac-
tului de achizitie: piese de schimb 
pentru auto si utilaje. Procedura de 
achizitie se va desfasura conform 
preveder i lor “Regulamentulu i 
privind organizarea si desfasurarea 
achizitiilor” al SC Citadin SA Iasi. 
Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa inde-
pl ineasca condit i i le  cerute in 
„Documentatia de achizitie“. Docu-
mentatia de achizitie va fi postata 
pe site-ul societatii www.citadinis.ro 
si va fi accesata pana pe data de 
20.06.2022 pe baza de cod unic de 
acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris 
accesul la documentatie cu date de 
identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind sigu-
ranta informatiilor pentru evitarea 
introducerii unor virusi in sistemul 
informatic al societatii. Criteriul 
care va fi aplicat pentru evaluarea 
ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin SA 
pana la data de  24.06.2022, ora 
10:00. Deschiderea ofertelor va avea 
loc la data de 24.06.2022, ora 12:00, 
la sediul S.C. Citadin S.A. Relatii 
suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de parti-
c ipa re  s e  p o t  o b t i ne  l a  t e l . :  
0751048290,  e -mai l :  ach izit i i_
citadin@yahoo.com.

l Primăria Orașului Stei organi-
zează l ic itaț ie publ ică pentru 
vânzarea a patru loturi de teren și o 
hală, bunuri proprietatea privată a 
orașului Ștei. 1.Informaţii generale 
privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale persoanei 
de contact: Orașul Ștei, Str. Poet 
Andrei Mureșeanu, nr. 4B, județul 
Bihor, cod, telefon 0259/332.337, 
fax0259/332.348, email: ionut.oras@
yahoo.com, primariaorasuluistei@
gmail.com, cod fiscal 4539114. 2. 
Informații obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: Bunuri imobile aparți-
nând domeniului privat al orașului 
Ștei, identificate astfel: -Teren  intra-
vilan situat în orașul Ștei, str. Tran-
dafirilor identificat prin număr 
cadastral 50271 în suprafață de 55 
mp înscris în CF 50271 Ștei, HCL 
128/31.05.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. -Teren intra-
vilan situat în orașul Ștei, str. Tran-
dafirilor identificat prin număr 
cadastral 51290 în suprafață de 48 
mp înscris în CF 51290 Ștei, HCL 
128/31.05.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. - Teren  intra-
vilan situat în orașul Ștei, str. Inde-
pendenței identificat prin număr 
cadastral 50678 în suprafața de 712 
mp înscris în CF 50678 Ștei, HCL 
128/31.05.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. - Teren intra-
vilan situat în orașul Ștei, str. Inde-
pendenței nr.29 identificat prin 
număr cadastral 50353 în suprafață 
de de 461 mp înscris în CF 50353 
Ștei, conform HCL 128/31.05.2022 și 
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temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 
- Hală piață cu copertină și teren 
intravilan aferent situată în orașul 
Ștei str. Poet  Andrei Mureșanu iden-
tificat prin număr cadastral 51247 în 
suprafață de 550 mp-teren și 51247-
C1- în suprafață de 448 mp- supra-
față construcție înscris în CF  51247 
Ștei, HCL 129/31.05.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietele de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Compar-
timenul Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Cadastru și Protecția 
Mediului sau se poate consulta pe 
site-ul: www.primariastei.ro, secți-
unea – Serviciul Arhitectului Șef. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimenul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului, Cadastru și 
Protecția Mediului din cadrul 
Primăriei Orașului Ștei, Str. Poet 
Andrei Mureșeanu, nr. 4B, județul 
Bihor. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: gratuit. 3.4. 
Dată limită privind solicitarea clari-
ficărilor: 20.06.2022, ora 10.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data 
l imită de depunere a ofertelor: 
29.06.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la 
c a re  t rebu ie  depuse  ofer te le : 
Primăria Orașului Ștei, Str. Poet 
Andrei Mureșeanu, nr. 4B, județul 
Bihor, Secretar iat ,  etaj 1. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5. Data și locul la care se va desfă-
șură sedința publică de deschidere a 
ofertelor: 30.06.2022, ora 12.00 
Primăria Orașului Ștei, Str. Poet 
Andrei Mureșanu, nr. 4B, județul 
Bihor, Sala de sedințe, etaj 1.  Se va 
publ ic a   a nu nț u l  î n  dat a  de 
08.06.2022.

l Subscrisa S.C. Sotrasil S.R.L.– în 
procedura simplificata, cu sediul în 
loc. Oţelu Roșu, str. Haţegului, nr. 59, 
jud. Caraș-Severin, jud. Caraș-Se-
verin, vă face cunoscut faptul ca in 
data de   15.06.2022 ora 13,00 va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar 
Licev Grup SPRL din Resita, str. 
Horea bl. A2, parter, licitatia publica 
cu strigare privind vânzarea bunu-
r i l o r  m o b i l e :  -Au t o u t i l i t a r ă 
Volkswagen Transporter (CS08SOT), 
an fabricaţie 1995 la preţul de 588 
euro +TVA reprezentand 45% din 
preţul de evaluare; -Autoutilitară 
Volkswagen Transporter (CS09SOT), 
an fabricaţie 1999 la preţul de  614 
euro +TVA reprezentand 45% din 
preţul de evaluare; -Autoturism  
Peugeot 307 (CS10SOT), an fabri-
caţie 2002 la preţul de 149 euro +TVA 
reprezentand 45% din preţul de 
evaluare; -Autoturism  Fiat Punto 
(CS11SOT), an fabricaţie 1996 la 
preţul de  73euro +TVA reprezentand 
45% din preţul de evaluare; In cazul 
in care bunurile scoase la licitatie nu 
se vând la data stabilită următoarele 
licitaţii vor avea loc în data de 
29.06.2022, 13.07.2022 și 27.07.2022 
ora 13,00 la sediul lichidatorului 
judiciar, la acelasi preţ. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de la 
sediul  lichidatorului judiciar la 
valoarea  de 70 lei +TVA pentru 
fiecare bun. Inscrierea la licitaţie si 
achizitionarea caietului de sarcini se 
poate face in fiecare zi de luni pana 
vineri  cu cel puţin o zi inainte de 
data la care are loc licitaţia. Garanţia 
de participare la licitaţie este de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei. 
Prezenta constituie somatie pentru 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor scose la licitatie, 
sunt obligati sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare. Informatii supli-
mentare se pot obtine la telefon 
0255/212.940 sau la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Debitorul SC Marinos Construct 
SRL societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1. Proprie-
tate imobiliara «tere» in suprafata 
totala din masuratori de 117 mp. 
(suprafata din acte de 130 mp.), situat 
in intravilanul Mun. Ploiesti, Str. A.T. 
Laurian, Jud. Prahova, nr. 17, cadas-
tral 11321, inscris in C.F. 9997 a loc. 
Ploiesti. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. 
Pretul caietului de sarcini pentru 
imobilele af late in proprietatea 
Marinos Construct SRL, este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea 
la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO91 
FNNB 0051 0230 0947 RO02 deschis 
la Credit Europe Bank, Sucursala 
Ploiesti, pana la orele 14 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire a licita-
tiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliara, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru propri-
etatea imobiliara «teren» prima 
sedinta de licitatie a fost stabilita in 
data de 16.06.2022, ora 15:00, iar 
daca bunul imobil nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 23.06.2022; 
30.06.2022; 07.07.2022; 14.07.2022, ora 
15:00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact:  Pr imăria Orașului 
Vicovu de Sus, Str.Primăriei nr.4-6, 
j u d e ț u l  S u c e a v a ,  t e l e f o n 
0230/413.343, fax 0230/413.343, 
e-mail: primariavicovudesus@yahoo.
com, cod fiscal 4327073. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: teren intra-
vilan în suprafață de 5.854mp, iden-
tificat potrivit Cărții Funciare 
nr.40921, nr.cadastral /nr.topografic 
40921, aparținând domeniului privat 
al Orașului Vicovu de Sus, liber de 
orice sarcini, situat în zona „Fucs-Bi-
volă r ia”,  con for m H.C.L .  n r. 
24/27.04.2022 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 docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Serviciul 
financiar-contabil, Compartimentul 
Casier ie din cadrul Pr imăr iei 
Orașului Vicovu de Sus, Str.Primă-
r ie i  n r.4 - 6 ,  județ u l  Suc e ava . 
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 în numerar la Casieria institu-
ției. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21.06.2022, ora 
14.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 29.06.2022, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Orașului Vicovu de 
Sus, Str.Primăriei nr.4-6, județul 
Suceava. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: două 
exemplare -original și copie, în 
plicuri sigilate. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 30.06.2022, 

ora 13.00, Primăria Orașului Vicovu 
de Sus, Str.Primăriei nr.4-6, județul 
Suceava, Sala de ședințe, etaj 1. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Suceava, Suceava, Str. Ștefan cel 
Mare nr.62, județul Suceava, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522.296, 
email: trsv-arhcont@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 07.06.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Mischii, Str. 
Eroilor nr.5, județul Dolj, telefon/fax 
0251/450.194, email: primariamis-
ch i i@judetuldolj .ro,  cod f isca l 
4554157. 2.  Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren intravilan în suprafață de 
1.119mp, situat în Comuna Mischii, 
sat Motoci, Aleea III Agromecului nr. 
11, județul Dolj, număr cadastral 
6438, aparținând domeniului privat al 
C o m u n e i  M i s c h i i ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.51/10.05.2022 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 modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul Achiziții 
și proiecte din cadrul Primăriei 
Comunei Mischii, Str.Eroilor nr.5, 
județul Dolj. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 200 lei/
exemplar, ce se achită numerar la 
Casieria instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
21.06.2022, ora 16.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 29.06.2022, ora 
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Mischii, Str. Eroilor nr.5, județul Dolj, 
Registratură. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 30.06.2022, 
ora 10.00, Primăria Comunei Mischii, 
Str.Eroilor nr. 5, județul 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: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Dolj, Craiova, Str.Brestei nr.12, 
județul Dolj, telefon 0251/416.12, fax 
0251/410.140, e-mail: inregistraredo-
sare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abil itate, în vederea publicări i: 
07.06.2022.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Primăria Comunei 
Peregu Mare, comuna Peregu Mare, 
n r.137,  judeţ u l  A rad,  t e lefon 
0257/459.101, fax 0257/459.161, email: 
primariaperegulmare@yahoo.com, 
cod fiscal 3519569. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: Imobilul -teren intra-
vilan, înscris în CF nr. 304668 
Peregu Mare nr.top.304668, în supra-
față de 5.000mp, situat în intravi-
lanul satului Peregu Mic, aparținând 
domeniului pr ivat a l Comunei 

Peregu Mare, categoria de folosință 
a r a b i l ,  c o n fo r m  H .C . L .  n r. 
54/26.05.2022 și temeiul 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 docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul Primăriei Comunei Peregu 
Mare. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compar-
timentul Relații Publice, Primăria 
Comunei Peregu Mare, comuna 
Peregu Mare nr.137, județul Arad. 
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: 100lei, ce se achită 
numerar la  caser ia Pr imăr ie i 
C o m u n e i  P e r e g u  M a r e . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21/06/2022, ora 10.00. 
4 .Informaț i i  pr iv ind ofer te le: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
t e lo r :  29/0 6 /2022 ,  o ra  16 .0 0 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Peregu Mare, comuna 
Peregu Mare nr.137, județul Arad. 
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 desfașura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 30/06/2022, ora 10.00, Sala de 
ședință a Primăriei Comunei Peregu 
Mare, comuna Peregu Mare, nr.137, 
judeţul Arad. 6.Denumirea, adresa, 
numarul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalul Arad, Arad, Bd.Vasile 
Milea nr. 2, județul Arad, cod poștal 
310131, telefon 0374/491.086, fax 
0257/256.484, email: tr-arad-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 07/06/2022.

l Concesionare pajisti aparținând 
domeniului public al comunei Miro-
slava 1. Informaţii generale privind 
c onc e dent u l :  denu m i re :  UAT 
comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava, str. 
Constantin Langa nr. 93, comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iași, 
e-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: pajiști 
aparținând domeniului public al 
comunei Miroslava crescătorilor de 
animale persoane fizice și/sau juri-
dice având animalele înscrise în 
registrul agricol și RNE; Redevența: 
este de minim: 150 lei/an/ha. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: persoanele intere-
sate pot înainta o solicitare pe suport 
hârtie pentru obţinerea unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire; 
Denumirea și adresa compartimen-
tului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: birou achiziţii publice din 
cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea unui exemplar 
al documentației de atribuire: costul 
documentaţiei este de 50 lei și se 
poate achita odata cu solicitarea 
efectuată în acest sens; 5. Data limită 
p ent r u  s o l i c i t a re  c l a r i f i c ă r i : 
27.06.2022, orele 16.00. Data limită 
solicitare prin cerere scrisă docu-
mentație de atribuire: 27.06.2022, 
orele 16.00. 6. Informaţii privind 
ofertele: Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 05.07.2022, orele 
16.00; Adresa la care trebuie depusă 
oferta: Primăria comunei Miroslava, 
sat Miroslava, comuna Miroslava, 
judeţul Iasi, cod postal 707305; 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 

exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior și unul interior. 7. Data 
și locul unde se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
06.07.2022, orele 10.00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, judeţul 
Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax, și adresa de 
e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Judeţean Iași, Secţia 
contencios administrativ, Str. Elena 
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 
7 0 0 3 9 8 ,  t e l .  0 2 3 2 / 2 1 3 3 3 2 ; 
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
07.06.2022.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


