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OFERTE SERVICIU
GOGECO SRL angajează lucrători sortatori deșeuri. 

Cerințe: limba engleză. Informații la tel. 0749.643.051.

SC Cris&Bog Construct SRL, CUI: 36751726 din 
Predeal angajează dulgheri, zidari- rosari tencuitori, 
fierari betoniști. CV la: o�ce@jobtips.ro

SC Intervenții Active În Atmosferă Srl, cu sediul în 
București, Sectorul 3, strada Răcari, nr.5, Bloc CO Corp 
51B, etaj 2, angajează 10 lucrător sortator deșeuri reci-
clabile, 2 femeie de serviciu și 2 îngrijitori clădiri. 
Informații se pot obține de luni-vineri la nr. de telefon 
0724.537.816, între orele 09.00-15.00.

Societatea JL Unique Solutions SRL recrutează 
personal calificat, 5 posturi, pentru București (1 post 
director general societate comercială; 2 posturi agent 
vânzări standarde și produse conexe: 1 post agent 
servicii clienți; 1 post manager marketing). Se solicită 
cunoștințe IT și de limbă engleză. Constituie un avantaj 
experiența în acest domeniu. Candidații interesați sunt 
rugați să transmită CV-ul la adresa de e-mail: o�ce@
dbcr.ro, până pe data de 12.06.2022, inclusiv, până la ora 
12.00 sau să sune la nr. 0765.443.952, în vederea stabi-
lirii unui interviu.

Elvin&Edon SRL din Vladimirescu angajează 2 
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod COR 
941201, condiții minime: studii gimnaziale (8 clase), 
cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun pe e-mail 
la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în 
considerare CV-urile primite până la data de 
10.06.2022. Selecția candidaților va avea loc în data de 
11.06.2022 și constă în concurs de CV-uri. Informații la 
telefon: 0701.169.437.

Primăria comunei Nucet, județul Dâmbovița, organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției  
contractuale vacante de bibliotecar în cadrul Comparti-
mentului Cultură din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Nucet, județul Dâmbovița. 
Pentu participarea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: -studii 
medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime- nu este cazul. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: proba scrisă în data de 06.07.2022, 
ora 10.00, la sediul instituției, -proba interviu în data de 
08.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției. Data limită 
până la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
afișare, la sediul instituției. Dosarul pentru participarea 
la concurs trebuie să cuprindă documentele prevăzute la 
art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Nucet sau telefon 0245.267.004.

Unitatea Militară nr. 01867, Mihai Bravu, Strada 
Gării nr. 2, comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu, din 
Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs, 
conform H.G. nr. 286/2011, pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual de  contabil IA, 
Biroul contabilitate/Financiar-contabil, Structuri de 
sprijin decizional, studii medii în domeniul economic, 
cu o vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni și 
vechime în specialitate de minim 3 ani, astfel: 
-24.06.2022, ora 15.00 – data limită de depunere a dosa-
relor; -04.07.2022, ora 10.30 – proba scrisă; -08.07.2022, 
ora 10.30 – interviu. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor desfășura la sediul U.M. 01867 Mihai 
Bravu, strada Gării nr. 2, localitatea Mihai Bravu, 
județul Giurgiu, unde vor fi afișate și detaliile organiza-
torice necesare. Date de contact ale Secretariatului, la 
telefon: 0762946414 Iordache Ramona /0753546466 
Buzea Mihai.

Primăria Tunari cu sediul în str. Mihai Eminescu 
nr.1, comuna Tunari, județ Ilfov organizează în data de 
06.07.2022 concurs recrutare pentru postul de Muncitor 
necalificat– Compartiment Monitorizare Unități de 
Învățământ. Conditii de participare: studii medii/ 
generale, fără vechime in muncă. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei Tunari în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului, respectiv de la data de 
09.06.2022 până la data de 22.06.2022, ora 16:00. Alte 
informaţii pot fi obţinute la doamna Olariu Victoria –
Inspector Asistent Primăria Tunari, email: contact@
primaria-tunari.ro, telefon 021.267.53.10.

Administraţia Comercială Sector 6, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei contrac-
tuale de execuție vacante- Inspector de Specialitate IA 
din cadrul Biroului Financiar Contabil. Cerinţe: Studii 
superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea 
Economic. Vechime minimă în specializarea studiilor- 3 
ani. Concursul se va desfășura la sediul instituției din 
Șos. Virtuții nr.148 Sector 6, în data de 04.07.2022 orele 
10.00 proba scrisă. Data și ora susținerii interviului se 
va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se pot depune în 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului. Pentru alte detalii vă solicităm să vă 
adresaţi Compartimentului RU SSM PSI din cadrul 
Administraţiei Comerciale Sector 6 tel. 021.316.12.97.

U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul Apărării Naţio-
nale, organizează concurs pentru ocuparea a următoa-
relor posturi vacante de personal civil contractual: •un 
post de Șef birou gr. II /Birou contabilitate/ Diplomă de 

licenţă a studiilor superioare în domeniile: Finanţe, 
specializarea Finanţe bănci/ Contabilitate, specializarea 
Contabilitate și informatică de gestiune/ Management, 
specializarea Management, cu o vechime în muncă de 
minim 5 ani și în specialitate de minim 5 ani în posturi 
prevăzute cu nivel de studii superioare în domeniul 
economic, astfel: -04.07.2022, începând cu ora 08.00- 
proba scrisă; -08.07.2022, începând cu ora 08.00- inter-
viul. -data limită de depunere a dosarelor- 24.06.2022, 
ora 14,00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la 
secretarul comisiei de concurs Pîrlogea Gabriela, la 
telefon: 021/350.51.13, interior 519, de luni până vineri, 
între orele 08.00-14.00. •un post de Șofer I / Studii 
gimnaziale/ școală profesională/ medii, Permis de 
conducere categoriile BE, CE și DE, cu o vechime în 
muncă de minim 5 ani și în specialitate de minim 1 an, 
astfel: -04.07.2022, începând cu ora 08.00- proba prac-
tică; -08.07.2022, începând cu ora 08.00- interviul. -data 
limită de depunere a dosarelor– 24.06.2022, ora 14,00. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la secretarul 
comisiei de concurs Bălan George, la telefon: 
021/350.51.13, interior 519, de luni până vineri, între 
orele 08.00-14.00. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 01961 Otopeni, 
strada Zborului nr.1, localitatea Otopeni, judeţul Ilfov, 
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare.

Primăria Comunei Șuţești, judeţul Brăila, organi-
zează la sediul  din comuna Șuţești, jud. Brăila, str. 
Ianca nr.7 sau concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de: -mediator sanitar 
care se asimilează cu funcţia de istructor de educaţie– 
Compartimentului de Asistenta Socială (post vacant). 
Concursul  va avea loc la sediul Primăriei Șuţești, 
judeţul Brăila în data de 04.07.2022 ora 10,00  proba 
scrisă și în data de 05.07.2022, ora 12,00  interviul. 
Condiţiile de desfășurare a concursului, condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia și actele solicitate 
sunt afișate la sediul Primăriei Șuţești, telefon 
0239/667811.

Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, cu sediul în oraș 
Berești, str.Trandafirilor nr.210, județul Galați, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: îngrijitor -1 normă, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura, la sediul 
instituției, astfel: -Proba scrisă în data de 4.07.2022, ora 
10.00; -Proba practică în data de 5.07.2022, ora 10.00; 
-Proba de interviu în data de 6.07.2022, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale, 
medii; -disponibilitate pentru program flexibil; -vechime 
în muncă -nu e cazul. 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, respectiv în perioada 
10-24.06.2022, ora 12.00 -la sediul Liceului Tehnologic 
„Paul Bujor” din Strada Trandafirilor nr.210, oraș 
Berești, jud.Galați. Relaţii suplimentare la sediul: Lice-
ului Tehnologic „Paul Bujor”, oraș Berești, județul 
Galați persoană de contact: Paladi Lidia, telefon/fax 
0236/342.345, e-mail: grscpaulbujorberesti@yahoo.ro.

Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în localitatea 
Făget, strada Spitalului numărul 4, județul Timiș orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcției contractual 
temporar vacante de: -Asistent medical debutant -1 post 
la Compartimentul Obstretică Ginecologie al Spitalului 
Orășenesc Făget. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.06.2022, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 27.06.2022, ora 12.00; -Proba interviu 
în data de 27.06.2022 ora 13. Concursul se va desfășura 
conform HG 286/23.03.2011 și va avea loc la Blocul 
Administrativ al Spitalului Orășenesc Făget. Condițiile 
specifice pentru participarea la concurs: -studii 
-diplomă de școală sanitară postliceală; -vechimea în 
specialitate nu este necesară. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale: -îndeplinesc condițiile de studii; -nu 
au fost condamnați definitiv pentru săvârsirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul; -au o 
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează. Candidații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 17.06.2022, ora 15.00 la 
sediul Spitalului Orășenesc Făget, strada Spitalului 
numărul 4. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Orășenesc Făget, telefon 0256/320.860 interior 19, fax 
0256/320.039.

Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în oraș Făget, str.
Spitalului nr.4, judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual vacante, de: Îngri-
jitor -un post la Farmacia cu circuit închis, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul Spitalului Orășenesc Făget astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.07.2022, ora 10.00; -Proba practică în data de 
04.07.2022, ora 13.00; -Proba interviu în data de 
04.07.2022, ora 14.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: Pentru postul de îngrijitor: -studii -diplomă de 
absolvire a școlii generale; -vechimea în specialitate nu 
este necesară. Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: 
-îndeplinesc condițiile de studii; -nu au fost condamnați 
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul; -au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care candi-
dează. Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 24.06.2022, ora 13.00 la sediul 
Spitalului Orășenesc Făget, str.Spitalului Nr.4. Relaţii 

suplimentare la sediul Spitalului Orășenesc Făget, 
persoană de contact: Ing.Ursulescu Dănuța, telefon 
0256/320.860 int.19, e-mail: contact@spitalfaget.ro.   

Clubul Sportiv „Activ Prahova-Ploiesti”, cu sediul în 
Ploiești, b-dul Republicii nr.2-4, Palatul Administrativ, 
et. 7, cam. 720, jud. Prahova, organizează concurs de 
recrutare, la sediul clubului, pentru ocuparea a două 
funcții vacante de natură contractuală de execuție, 
astfel: 1.Un post de consilier grad profesional II la 
Compartimentul resurse umane, S.S.M., administrativ; 
2.Un post consilier grad profesional II la Comparti-
mentul coordonare secții sportive. Condiţii generale: 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau 
temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 /2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice Compartimentul resurse umane, 
S.S.M., administrativ: -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei, minim 1 an; -vechime 
în muncă, minim 1 an; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul știinţelor economice. Condiţii specifice: 
Compartimentul coordonare secții sportive: -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, 
minim 1 an; -vechime în muncă, minim 1 an; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul știinţelor economice; în 
domeniul știinţelor juridice; în domeniul știinţelor 
administrative. Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -10.06.2022-24.06.2022, ora 16.30: 
termen pentru depunerea dosarelor; -27.06.2022-
28.06.2022 -selecția dosarelor; -04.07.2022, ora 10.00: 
proba scrisă; -07.07.2022, ora 10.00: proba interviu. 
Dosarul  de  concurs  va conține  obligatoriu  documen-
tele așa cum sunt stabilite în art.6 al Regulamentului 
-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Clubului Sportiv Activ 
Prahova-Ploiești, Ploiești, b-dul Republicii nr.2-4, 
cam.720 et.7. Relații suplimentare la tel 0745.333.180. 
Condițiile de participare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul Clubului Sportiv Activ Prahova-Plo-
iești și pe site-ul activprahova.ro -Informații Publice 
-Oportunități de Angajare.

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” 
Iași al Academiei Române, cu sediul în județul Iași, 
Aleea Gr.Ghica Vodă nr.41A, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante cu 
normă întreagă, pe durată nedeterminată, de: 
-Muncitor întreținere -3 posturi. Candidaţii vor depune 
toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane Sala-
rizare. Documente obligatorii pentru constituirea 
dosarului de concurs sunt cele prevazute în art.6 din 
HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 
funcțiilor contractuale. Cerințele posturilor: -școală 
profesională profil mechanic /construcții; -curs de cali-
ficare agent de securitate (pază); -vechime în muncă 
-minimum 7 ani; Concursul se va desfășura la sediul 
instituției astfel: -24.06.2022, ora 12.00 -termen limită 
de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor 
la concurs; -04.07.2022, ora 11.00 -susţinerea probei 
scrise; -08.07.2022, ora 11.00 -susţinerea probei interviu. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile din art.3 al Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant cores-

punzător funcţiilor contractuale, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011 modificată și completată prin 
H.G.1027/2014. Anunţul cuprinzând condiţiile generale 
și specifice, calendarul concursului, tematica și biblio-
grafia sunt afișate la sediul Institutului, pe website  
www.icmpp.ro și transmise spre publicare către portalul 
posturi.gov.ro. Dosarele de concurs se depun la la sediul 
Institutului, Biroul Resurse Umane în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial.  Condi-
ţiile de participare, relaţii suplimentare se pot obţine 
zilnic între orele 10.00-14.00 la telefon: +40-332/880.050, 
int.209, sau la sediul Institutului de Chimie Macromole-
culară „Petru Poni” Iași al Academiei Române, Biroul 
Resurse Umane Salarizare, e-mail: enciu.diana@icmpp.
ro.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Covasna organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie 
vacante din subunităţile de mai jos: a)La Centrul de 
reabilitare a copiilor cu handicap „Szekely-Potsa” 
Chilieni: 1 educator, nivel studii medii/ postliceale, fără 
condiţii de vechime în specialitatea studiilor; b) La 
Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din 
spectrul autist/ deficiențe senzoriale Sfântu Gheorghe: 1 
educator, nivel studii medii /postliceale, fără condiţii de 
vechime în specialitatea studiilor; c)La Casa familială 
nr.3 Târgu Secuiesc: 1 educator, nivel studii medii/
postliceale, fără condiţii de vechime în specialitatea 
studiilor; d)La Centrul de coordonare „Szekely Potsa” 
Chilieni: 1 administrator, treaptă profesională I, nivel 
studii medii, vechime în specialitatea studiilor 
minimum 3 ani. Concursul va avea loc în data de 
04.07.2022, ora 09.00- proba scrisă, iar în data de 
07.07.2022, ora 09.00- proba interviu, la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Covasna (Sfântu Gheorghe, Str.Presei nr.8/A). Dosarul 
de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna, în 
perioada 10.06.2022-24.06.2022, de luni până joi, între 
orele 08.00-15.00, iar vineri, între orele 08.00-13.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei și la 
nr. de telefon: 0267.317.464. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la sediul instituţiei și 
pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna www.protectiasocialacv.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comi-
siei de concurs, Panczel Rozalia, nr. de telefon 
0267.317.464.

Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medica-
mentului și a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Av. Sănătescu nr.48, sector 1, 011478 București 
Tel: +4021/317.11.00, Fax: +4021/316.34.97, www.anm.
ro. Organizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcții contractuale vacante, perioadă nedeter-
m i nat ă ,  î n  c on for m it at e  cu  preve der i l e 
H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulte-
rioare, respectiv: 1.Direcția Proceduri Europene, 
Serviciul Administrare Proceduri Europene: a) 
Compartiment administrare proceduri MRP, DCP: 
-1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără 
vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; b) Compartiment validare 
administrare variații: -1 (unu) post expert debutant, 
nivel studii S, fără vechime în specialitate (chimie), 
normă întreagă, perioadă nedeterminată. 2.Direcţia 
Evaluare și Control Calitatea Medicamentelor: a) 
Laborator determinari fizico-chimice imunochimice 
și serologice la medicamente biologice și farmacotoxi-
cologie: -1 (unu) post referent tr.IA, nivel studii M, 6 

ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant 
operator chimist), perioadă nedeterminată; - 1 (unu) 
post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în 
specialitate (biologie), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată; b)Laborator determinari pe culturi 
celulare și microbiologie; -1 (unu) post referent tr.IA, 
nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
(asistent medical principal de laborator), normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; c) Compartiment 
evaluare produse biologice; -1 (unu) post expert debu-
tant, nivel studii S, fără vechime în specialitate 
(biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată; d)
Compartiment control produse radiofarmaceutice: -1 
(unu) post expert IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate (chimist principal), normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post refe-
rent tr.IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate (asistent medical de laborator), normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; e) Laborator deter-
minari fizico-chimice și instrumentale la medica-
mente de sinteză: - 1 (unu) post referent tr. IA, nivel 
studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asis-
tent medical de farmacie), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată. 3.Direcția Generală Inspecție Farma-
ceutică: a)Direcția inspecție de bună practică de 
distribuție: -2 (două) posturi inspector de specialitate 
gr.II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în 
specialitate, normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată; -1 (unu) post inspector de specialitate gr.IA 
(farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate, normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată; -1 (unu) post inspector de specialitate gr.IA 
(farmacist primar), nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată; b)Direcția supravegherea calităţii 
medicamentelor, alerte și unităţi teritoriale; -1 (unu) 
post inspector de specialitate gr.IA (farmacist), nivel 
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu 
normă întreagă, perioadă nedeterminată; c)Direcția 
inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV: -1 (unu) post 
inspector de specialitate gr.II (farmacist), nivel studii 
S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; - 2 (două) posturi inspector 
de specialitate gr.IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani 
și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; - 1 (unu) post inspector de 
specialitate gr.IA (farmacist specialist), nivel studii S, 
6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post 
inspector de specialitate gr.IA (farmacist), nivel studii 
S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată. 4.Serviciul Comu-
nicare și Relații Publice, Birou comunicare cu presa, 
alte părți interesate și social media: - 1 (unu) post 
expert gr.I A, nivel studii S, specialitatea farmacie, 6 
ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; -1 (unu) post expert gr.I A, 
nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea 
studiilor (comunicare și relații publice, jurnalism, 
științe politice, psihologie, administrație publică), 
normă întreagă, perioadă nedeterminată. 5.Direcția 
Economică și Achiziții Publice, Serviciul Buget 
Financiar Contabilitate: - 1 (un) post referent de 
specialitate gr.IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate (economică), normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; -1 (un) post referent tr.IA, 
nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în -specialitate 
(economică), normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată; -1 (un) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 
luni vechime în specialitate (economică), normă 
întreagă, perioadă nedeterminată. 6. Birou Consul-
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tanță Științifică: -1 (unu) post expert gr.IA, nivel 
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
(economic, marketing, management), normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; - 2 (două) posturi 
expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în 
specialitate administrație publică (specialitate 
tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: 
electrotehnică, electronică, inginerie electrică, elec-
tronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie 
industrială, ingineria și managementul sistemelor 
tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, 
fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, 
biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată. 7. Direcția Juridică, Afaceri Europene și Relații 
Internaționale: a)Serviciul asistență juridică gene-
rală, urmărire debite și contencios administrative: - 1 
(unu) post consilier juridic gr.I, nivel studii S, 3 ani și 
6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; a) Serviciul legislație, sesi-
zări, afaceri europene și relații internaționale; -1 
(unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel 
studii S, fără vechime în specialitate (administrație 
publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată. 8. 
Direcţia Generală Dispozitive Medicale: a)Direcţia 
reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul suprave-
ghere piaţă: -1 (unu) post inspector de specialitate 
debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în 
specialitate, administrație publică (specialitate 
tehnică asociată dispozitivelor medicale: electroteh-
nică, electronică, inginerie electrică, electronică și 
telecomunicații, tehnologie chimică, chimie indus-
trială, ingineria și managementul sistemelor tehnolo-
gice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, 
bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, 
etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată; b)  
Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul 
supraveghere piaţă/UTI Timișoara: -1 (unu) post 
inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără 
condiții de vechime în specialitate, administrație 
publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor 
medicale: electrotehnică, electronică, inginerie elec-
trică, electronică și telecomunicații, tehnologie 
chimică, chimie industrială, ingineria și manage-
mentul sistemelor tehnologice, tehnologia construcți-
ilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, 
biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată; c)Direcţia reglementare, suprave-
ghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă/UTI Iași: -1 
(unu) post inspector de specialitate debutant, nivel 
studii S, fără condiții de vechime în specialitate, 
administrație publică (specialitate tehnică asociată 
dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, 
inginerie electrică, electronică și telecomunicații, 
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și 
managementul sistemelor tehnologice, tehnologia 
construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie 
medicală, biochimie, biologie, etc.) perioadă nedeter-
minată; d)Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, 
Serviciul supraveghere piaţă/UTI Cluj: -1 (unu) post  
inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără 
condiții de vechime în specialitate, administrație 
publică ( specialitate tehnică asociată dispozitivelor 
medicale: electrotehnică, electronică, inginerie elec-
trică, electronică și telecomunicații, tehnologie 
chimică, chimie industrială, ingineria și manage-
mentul sistemelor tehnologice, tehnologia construcți-
ilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, 
biochimie, biologie, etc.) perioadă nedeterminată; e)
Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul 
reglementare: - 1 (un) post inspector de specialitate 
debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în 
specialitate, administrație publică (specialitate 
tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: 
electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie 
chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie 
medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, 
biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, 
biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, 
chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată; f)Direcția reglementare, suprave-
ghere piață, Serviciul reglementare, Compartiment 
investigații clinice dispozitive medicale: -1 (un) post 
inspector de specialitate gr.IA, nivel studii S, vechime 
6 ani și 6 luni, specialitate farmacie (farmacist speci-
alist), normă întreagă, perioadă nedeterminată. 9.
Compartiment activităţi specifice știinţifice: -1 (unu) 
consilier gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime 
în specialitate (farmacie, medicină), normă întreagă, 
perioadă nedeterminată. 10.Compartimentul activi-
tăţi tehnico-administrative: -1 (unu) consilier gr.IA, 
nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
(științe juridice, științe economice, farmacie, medi-
cină), normă întreagă, perioadă nedeterminată. 11. 
Direcția Procedură Națională: a) Serviciul adminis-
trare procedură națională: -1 (unu) post expert gr.IA, 
nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
(farmacie, chimie, administrație publică, manage-
ment, marketing, economic), perioadă nedetermi-
nată, cu normă întreagă; -1 (unu) post referent de 
specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate (farmacie, economie, admi-
nistrație publică, inginerie economica, marketing, 
management), perioadă nedeterminată, cu normă 
întreagă; b) Serviciul administrare procedură națio-
nală, Birou validare-administrare: -1 (unu) post 
expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate, farmacist primar, normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată; c)Serviciul evaluare procedură 
națională, Compartiment calitate medicamente: - 1 
(unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, farmacist primar, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post refe-
rent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, farmacist specialist, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post 
expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată. 12.Biroul Monitorizare și 
Raportare: - 1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 
6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, 
juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă: -1 
(unu) post expert gr.I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni 
vechime în specialitate (economică, juridică, 
farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă. 
13.Secretariat: -1 (unu) post referent debutant, nivel 
studii M, fără vechime în specialitate, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată. Selecția dosarelor 

-27.06.2022, ora 15.00; Proba scrisă -04.07.2022, ora 
10.00; Proba interviu -11.07.2022, ora 10.00. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor la concurs 
-23.06.2022, ora 15.00. Relații suplimentare -Serviciul 
personal, salarizare, tel. +4021/317.11.00, int.307, 418.

Subscrisa Centrul Naţional de Cultură a Romilor – 
Romano Kher, CIF 15785599, reprezentată prin dl. 
Mihai Neacșu în calitate de Director, în conformitate cu 
prevederile art. 7 alin. 4)  din  Anexa la HG nr. 286 / 
23.03.2011 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 
fondurile publice, cu modificările și completările ulteri-
oare. Prin prezenta, vă rugăm să publicaţi în Monitorul 
Oficial al României, partea a III-a, în data de 09.06.2022 
următorul anunţ: Centrul Naţional de Cultură a 
Romilor – Romano Kher, CIF 15785599, reprezentată 
prin dl. Mihai Neacșu în calitate de Director, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei funcţii contrac-
tuale vacante de conducere (perioadă nedeterminată) și 
două funcții contractuale vacante de execuție (perioadă 
nedeterminată): 1 post contractual de conducere – Șef 
Serviciu gr I (pe perioadă nedeterminată) – Serviciul 
Programe și Proiecte: - studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul științelor sociale (științe 
economice),  științe umaniste și arte; - vechime în speci-
alitatea cerută de post: minimum 2 ani în cadrul 
programelor, proiectelor și acțiunilor din domeniul 
cultural; - vechime în muncă: minimum 7 ani. 1 post 
contractual de execuție – Consilier Gr. IA (pe perioadă 
nedeterminată)- Compartimentul Relații Publice și 
Mass-media: - studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul științelor sociale (științe juridice, 
științe economice), domeniul artelor spectacolului sau 
jurnalism și științele comunicării; - vechime în speciali-
tatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni; - vechime în 
muncă: minimum 6 ani și 6 luni. 1 post contractual de 
execuție – Referent Tr. IA (cu atribuții de șofer) tr. IA ( 
pe perioadă nedeterminată) - Compartimentul  Admi-
nistrativ: Concursul pentru ocuparea postului de Refe-
rent Tr. IA (cu atribuții de șofer) din cadrul 
Compartimentului Administrativ constă și în probă 
practică (care va avea loc după proba interviu). Condi-
țiile generale și specifice necesare pentru ocuparea 
postului de Referent Tr. IA (cu atribuții de șofer): - 
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; - 
posedă permis de conducere categoria B, minimum 5 
ani experiență în conducerea autovehiculelor; - fără 
antecedente rutiere grave; (cazier auto); - aviz psiho-
logic. Concursul va avea loc la sediul din Splaiul Inde-
pendenţei, nr. 202A, etaj 9, sector 6, București, în data 
de 07.07.2022 - proba scrisă (ora 10:00) și proba interviu 
în data de 13.07.2022 (ora 10:00). Perioada de depunere 
a dosarelor de concurs se va desfășura în perioada 
09.06.2022-30.06.2022, până la ora 15:00, la sediul 
CNCR-RK din Splaiul Independenţei, nr. 202A, etaj 9, 
sector 6, București. Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei, telefon 021/313.52.11 sau pe pagina de internet 
www.cncr.gov.ro

Anunţ privind organizarea concursurilor/examenelor 
de încadrare pe durată nedeterminată a 16 posturi de 
personal civil contractual vacante cu atribuții de 
execuție. I. În baza prevederilor art. V din O.U.G. nr. 
130 din 17.12.2021 privind unele măsuri fiscal –buge-
tare, prorogarea unor termene, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. 
(1) și (4) 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 profesi-
onale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 
H.G. nr. 286 din 31.03.2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, Unitatea Militară 02574 București orga-
nizează concurs/examen pentru încadrarea pe durată 
nedeterminată a 16 posturi de personal civil contractual 
cu atribuţii de execuție, vacante în cadrul structurilor 
subordonate aflate în finanțare, astfel: a) la Formați-
unea de hrănire: -1 post de „muncitor calificat II 
(bucătar)”, cu atribuții de execuție, vacant în Formația 
de hrănire nr. 1, fiind prevăzut cu studii generale sau 
studii medii, calificare profesională în meseria de 
bucătar și o experiență profesională în această meserie 
de minim 6 ani. -1 post de „muncitor calificat III 
(bucătar)”, cu atribuții de execuție, vacant în Formația 
de hrănire nr.2, fiind prevăzut cu studii generale sau 
studii medii, calificare profesională în meseria de 
bucătar și o experiență profesaională în această meserie 
de minim 3 ani. -1 post de „muncitor calificat III 
(bucătar)”, cu atribuții de execuție, vacant în Formația 
de hrănire nr. 4, fiind prevăzut cu studii generale sau 
studii medii, calificare profesională în meseria de 
bucătar și o experiență profesională în această meserie 
de minim 3 ani. -1 post de „muncitor calificat III 
(ospătar)”, cu atribuții de execuție, vacant în Formația 
de hrănire nr. 4, fiind prevăzut cu studii generale sau 
studii medii, calificare profesională în meseria de 
ospătar sau chelner și o experiență profesională în 
această meserie de minim 3 ani. -1 post de „muncitor 
necalificat I”, cu atribuții de execuție, vacant în 
Formația de hrănire nr. 1, fiind prevăzut cu studii 
generale sau studii medii și o vechime în muncă de 
minim 3 ani. -1 post de „muncitor necalificat I”, cu 
atribuții de execuție, vacant în Formația de hrănire nr. 
2, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii și o 
vechime în muncă de minim 3 ani. b) Secţia asigurare 
activităţi de hrănire: -2 posturi de „muncitor calificat 
III (bucătar)”, cu atribuții de execuție, fiind prevăzute 
cu studii generale sau studii medii, calificare profesio-
nală în meseria de bucătar și o experiență profesională 
în această meserie de minim 3 ani. c) la Centrul de 
cazare -tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării 
Naționale: -1 post de „muncitor calificat III (bucătar)”, 
cu atribuții de execuție, vacant la Căminul militar 
“Olănești”, fiind prevăzut cu studii generale sau studii 
medii, calificare profesională în meseria de bucătar și o 
experiență profesională în această meserie de minim 3 
ani. -1 post de „muncitor calificat III (electrician)”, cu 
atribuții de execuție, vacant în microstructura spălă-
torie și curățătorie chimică, fiind prevăzut cu studii 
generale sau studii medii, calificare profesională în 

meseria de electrician și o experiență profesională în 
această meserie de minim 3 ani. d) la Centrul întreți-
nere, reparații și exploatare cazărmi: -1 post de 
„Muncitor calificat I (electrician)”, cu atribuții de 
execuție, vacant în Grupa întreținere, instalații sanitare, 
ventilatoare, puncte termice, grupuri electrice și clima-
tizare, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii, 
calificare profesională în meseria de electrician și o 
experiență profesională în această meserie de minim 9 
ani. -1 post de „Muncitor calificat IV (electrician)”, cu 
atribuții de execuție, vacant în Grupa întreținere, insta-
lații sanitare, ventilatoare, puncte termice, grupuri 
electrice și climatizare, fiind prevăzut cu studii generale 
sau studii medii și calificare profesională în meseria de 
electrician. Nu se stabilesc condiții privind experiența în 
muncă și specialitatea studiilor. -1 post de „Muncitor 
calificat I (lăcătuș mecanic), cu atribuții de execuție, 
vacant în Atelierul întreținere, reparații și exploatare 
construcții, fiind prevăzut cu studii generale sau studii 
medii, calificare profesională în meseria de lăcătuș 
mecanic și o experiență profesională în această meserie 
de minim 9 ani. e) la Secția întreținere, reparații și 
exploatare cazărmi: -1 post de „Muncitor calificat II 
(instalator), cu atribuții de execuție, vacant în Grupa 
întreținere și reparații construcții și instalații, prevăzut 
cu studii generale sau studii medii, calificare profesio-
nală în meseria de instalator și o experiență profesio-
nală în această meserie de minim 6 ani. -1 post de 
„Muncitor calificat II (peisagist -floricol), cu atribuții de 
execuție, vacant în Microstructura personal întreținere 
spații exterioare din Formația întreținere spații, 
prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare 
profesională în meseria de peisagist floricol și o experi-
ență profesională în această meserie de minim 6 ani. -1 
post de „Îngrijitor”, cu atribuții de execuție, vacant în 
microstructura personal întreținere spații interioare din 
Formația întreținere spații, fiind prevăzut cu studii 
generale sau studii medii și o vechime în muncă de 
minim 6 luni. II. Data -limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs este: 24.06.2022 ora 14.00. 
III. Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii 
Militare 02574 București din B-dul. Drumul Taberei, nr. 
7B, sector 6. IV. Tipul probelor de concurs/examen, 
locul, data și ora desfășurării acestora: Pentru toate 
posturile scoase la concurs, candidații vor susține, 
proba practică și interviul. Probele de concurs/ examen 
se desfășoară, astfel: -la sediul din B-dul Drumul 
Taberei, nr. 7B, București, sector 6, pentru toate postu-
rile de: muncitor calificat (bucătar), muncitor calificat 
(ospătar), muncitor calificat (peisagist floricol), 
muncitor calificat (instalator), îngrijitor și muncitor 
necalificat; -la sediul din str. Izvor, nr. 110, București, 
sector 5, pentru toate posturile din cadrul Centrului 
întreținere, reparații și exploatare cazărmi; -la sediul 
din Aleea Haiducului, nr. 5-7, București, sector 6, 
pentru postul de muncitor calificat III (electrician) din 
cadrul Centrului de cazare -tranzit și reprezentare al 
Ministerului Apărării Naționale. Selecția dosarelor se 
desfășoară în perioada: 27.06.2022–28.06.2022. Proba 
practică se desfășoară în data de: 08.07.2022 ora 11.00. 
Interviul se desfășoară în data de: 14.07.2022 ora 11.00. 
V. Secretariatul comisiilor de concurs/examen poate fi 
contactat la telefon 021.315.54.85 interior 2217 sau 2244. 
VI. Prezentarea la post în data de 04.08.2022. VII. 
Detalii privind condiţiile generale și specifice pentru 
ocuparea posturilor, bibliografia și tematica de concurs 
se pot obţine de la sediul Unităţii Militare 02574 Bucu-
rești din B-dul Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, pe 
portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet „www.
logmil.ro” sau la secretarul comisiilor de concurs. Obli-
gatoriu cerințele privind studiile absolvite, vechimea în 
muncă și în activitatea profesională (meserie) se 
probează de candidați prin documente justificative 
corespunzătoare. În situația în care, legislația națională 
și/sau cea specifică vor prevede aspecte/elemente inci-
dente privind legalitatea, necesitatea sau oportunitatea 
activității referitoare la încadrarea posturilor, se va 
aplica întocmai cadru normativ respectiv. Șeful 
Oficiului Personal și Mobilizare.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 12.000mp 

din obiectivul Hala Laminor, situat pe Bld Basarabiei 
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
Succesibilii defunctului Turcu Octavian, decedat la 

data de 15.03.2022, cu ultimul domiciliu în localitatea 
Constanța, Mircea cel Bătrân, nr.148A, judeţul 
Constanța, CNP 1380616131308, sunt citați să se 
prezinte în data de 11.07.2022, ora 12.00, la sediul SPN 
Nurciu și Geamalinga din Constanța, str.I.Gh.Duca, 
nr.32, et.1, județul Constanța, pentru dezbaterea succe-
siunii.

Numita Rotaru Mihaela, cu ultimul domiciliu în 
Comuna Breasta, sat Breasta, str.Primăriei, nr.187, este 
citată de reclamantul Rotaru Daniel Laurențiu la Jude-
cătoria Craiova, pentru data de 29.06.2022, ora 13.30, în 
dosar nr.16091/215/2021, Complet CMF 6, obiect divorț.

Doamnul Nechifor Anton-Adrian, cu  ultimul domi-
ciliu cunoscut în satul Vânători, comuna Gorbănești, 
județul Botoșani, este chemat la instanța Judecătoriei 
Sector 5 București în ziua de 23 iunie 2022, camera P45 
c4 minori, în cal itate de pârât, în Dosarul 
nr.12336/193/2020, în proces cu Nechifor Camelia-Cris-
tina, în calitate de reclamantă în dosarul mai sus 
menționat ce are ca obiect acțiunea de divorț cu minori.

Notificare privind deschiderea acțiunii de declarare 
judecatorească a morții. PUIU MIRCEA, cu domiciliul 
în Toplița, str.Avram Iancu, nr.43, jud. Harghita, având 
CNP 1580330193782, a deschis la Judecătoria Toplița 
procedura de Declarare Judecatorească a Morții în 
Dosar nr. 263/326/2022 față de următoarele persoane 
care au calitatea de proprietari tabulari în Cartea 
Funciară nr.56466 Toplița: Bob Dochita, Bob Valonia si 
Bob Viorel. 

Notificare privind deschiderea acțiunii de declarare 
judecătorească a morții. AMBRUS IOSIF- CNP 
1630319193791, cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat 
Mureșan Ovidiu- Toplița, str.Nicolae Bălcescu, bl.E, 
parter, jud.Harghita, a deschis la Judecătoria Toplița 
procedura de Declarare Judecătorească a Morții în 
Dosar nr.249/326/2022 față de următoarele persoane 
care au calitatea de proprietari tabulari în Cartea 
Funciară nr. 52075: Kovacs Ignacz și Kovacs Ignatie.

Notificare privind deschiderea acțiunii de declarare 
judecătorească a morții. SCHULLER EUGEN, cu 
domiciliul în Republica Germană, Malgersdorf, 
Trauner Strasse, nr.7, având CNP 854212074, prin 
mandatar cu procura autentică CSIKI CIABA, cu 
domiciliul în Toplița, str. Cerbului, bl.D, sc.3, ap.34, jud.
Harghita, având CNP 1701121193799, a deschis la 
Judecătoria Toplița procedura de Declarare Judecăto-
rească a Morții în Dosar nr.291/326/2022 față de urmă-
toarele persoane care au calitatea de proprietari 
tabulari în Cărțile Funciare nr.55906, 55873, 55894, 
55853, 55925, 55878 și 55890- Toplița: Popp Tiberiu și 
soția Popp Lucica, Gales R. Dumitru, Keintzel Iuliu, 
Lascu Teodor, Mera Victor.

Se citează numita Neacșu (Chachique) Florina 
Ramona, în calitate de pârâtă la Judecătoria Găești în 
D/2072/232/2021 cu termen la 21.06.2022, reclamant 
Mihai Ionuț Adrian. Majorare pensie.

DIVERSE
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andre-

ea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în Iași, șos. Ștefan cel 
Mare și Sfânt, nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2-3, jud. 
Iași, RFO I-0983, Tel: 0741532937, prin reprezentant 
practician in insolvență av. Grigorian Andreea-Gina, în 
calitate de administrator judiciar al soc. SIT DENIS 
SRL, conform Încheierii civile din 01.04.2022, a Tribu-
nalului Vaslui în dosar nr. 2579/89/2021, invită evalua-
torii ANEVAR să participe la procedura de selecție de 
oferte privind evaluarea bunurilor mobile din patrimo-
niul debitoarei, respectiv Desktop Intel 17-9700, Laptop 
Business Asus+Lienta și Aparat presoterapie. Ofertele 
de servicii se depun electronic de către evaluatori până 
la data de 17.06.2022, ora 17.00 la adresa de e-mail 
o±ce@grigorian.ro.  

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. SC 
City Bistro Management SRL, titular al proiectului 
„Construire magazin ,,Penny Market“ si Magazin cu 
produse din carne si brânzeturi parter, accesuri auto, 
amenajări exterioare, sistematizare verticala, reclame 
pe fațade si parcare, totem publicitar, împrejmuire, 
branșamente la utilități, montare post trafo, organizare 
șantier“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Argeș –nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, 
pentru proiectul: „Construire magazin ,,Penny Market“ 
si Magazin cu produse din carne si brânzeturi parter, 
accesuri auto, amenajări exterioare, sistematizare 
verticala, reclame pe fațade si parcare, totem publicitar, 
împrejmuire, branșamente la utilități, montare post 
trafo, organizare șantier“, propus a fi amplasat în muni-
cipiul Câmpulung, B-dul Ion Mihalache, nr. l02, jud. 
Argeș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la APM Argeș, sediul 
în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de 
luni -vineri, orele 10.00-13.00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmag.anpm.ro Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a APM 
Argeș.

SC Transib SRL anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire anexă exploatație agri-
colă, sală de mese pentru muncitori, grup sanitar, 
vestiare, depozit”, propus a fi amplasat in judetul Sibiu, 
comuna Slimnic, str.Mândrei, FN, CF nr.100641- 
Slimnic, nr. top 4051/1/1. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Sibiu, str.Hipodromului, nr.2A și la 
sediul SC TRANSIB SRL, Slimnic, Str.Mândrei, Nr.1, 
Jud. Sibiu, în zile de luni- vineri, între orele 10.00-12.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Sibiu.

Lichidatorul judiciar al societăţii Best Barbeque 
SRL- în faliment, cu sediul în București, strada Poiana 
cu Aluni, nr.6, Sector 2, bloc 1, ap.89, CUI: 39467665, 
J40/8186/2018, notifică tuturor persoanelor interesate 
deschiderea procedurii simplificate de faliment asupra 
acestei debitoare, cu Încheierea din 11.01.2022, dată în 
Dosarul 37471/ 3/ 2021 al Tribunalului București- Secţia 
a VII-a, civilă. S-au stabilit următoarele termene: 
termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului: 25.01.2022; termen 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor: 07.03.2022; termen definitivare tabel creanţe: 
01.04.2022; data primei ședinţe a adunării creditorilor: 
14.03.2022. Relații suplimentare se obțin de la lichida-
torul judiciar Rotarum Jus IPURL, cu sediul în Galaţi, 
str.Regiment 11 Siret, nr.1, bl.E1, ap.30, tel.0728.047.087.

Administrația Bazinală de Apă Banat, titular al 
proiectului „Îmbunătățirea biodiversității habitatelor 
acvatice și ripariene prin creșterea conectivității laterale 
a corpului de apă și înființarea de zone umede pe 
sectorul inferior al râului Bega Veche”, propus a fi 
amplasat extravilan, comunele Săcălaz, Cenei (Bere-
gsau Mare, Beregsau Mic, Cenei și Bobda), domeniul 
public al statului, administrat de ABA Banat, județul 
Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul „Îmbunătățirea biodiversității habita-
telor acvatice și ripariene prin creșterea conectivității 
laterale a corpului de apă și înființarea de zone umede 
pe sectorul inferior al râului Bega Veche”, propus a fi 
amplasat extravilan, comunele Săcălaz, Cenei (Bere-
gsau Mare, Beregsau Mic, Cenei si Bobda) domeniul 

public al statului, administrat de ABA Banat, județul 
Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției 
Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd.
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între 
orele 08.00-16.00 și vineri, între orele 08.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă de internet: http://
apmtm.anpm.ro/- Secțiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/obsevații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a Agen-
ției Pentru Protecția Mediului Timiș.

Unitatea Militară 02248 București, titular al proiec-
tului Lucrări de intervenţii la pavilioane și asigurare 
utilităţi în cazarma 1143 Bodoc, cod lucrare: 2018- 
C/I- 1143 Bodoc, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Covasna, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul Lucrări de intervenţii la pavilioane și 
asigurare utilităţi în cazarma 1143 Bodoc, cod lucrare: 
2018- C/I- 1143 Bodoc, propus a fi amplasat în judeţul 
Covasna, Localitatea Bodoc, incinta cazărmii 1143 
Bodoc. 1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna din 
municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul.General Grigore 
Bălan nr.10, judeţul Covasna, în zilele de luni-vineri, 
între orele: 08.00-14.00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmcv.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru protecţia mediului. 
2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce 
privește conţinutul raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Covasna în termen 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

SOMAŢII
România. Judecătoria Sânnicolau Mare. Dosar nr. 

474/295/2022. Data: 06.06.2022. Somație emisă de Jude-
cătoria Sânnicolau Mare în dosarul nr.474/295/2022. 
Prin care se aduce la cunoștinţa tuturor celor interesaţi 
că petena Pintea Maricica. domiciliată în loc. Sânni-
colau Mare, str. Popa Șapcă, nr. 58, jud. Timiș, cu 
domiciliul ales pentru comunicarea tuturor actelor de 
procedură la sediul Societății Civile de Avocați Doandeș 
și Asociații- Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr nr. 13 bl. 
L5 sc. B. jud. Timiș. a formulat acţiune civilă uzuca-
piune, prin care au solicitat instanţei să constate că a 
dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în Sânnicolau Mare, str. Popa Șapcă, 
nr. 58, jud. Timiș., înscris în CF nr. 405275 Sânnicolau 
Mare. nr. top. 166, prin uzucapiune, cu titlu de bun 
propriu. În baza art. 130 din decretul Lege 115/1938 cei 
interesați sunt invitați să facă opoziție. în termen de o 
lună de la afișarea prezentei. Președinte, Ardeleanu 
Bogdan. Grefier. Bálintárpád.

ADUNARI GENERALE
Convocare: În conformitate cu prevederile Legii 

31/1990 Președintele Consiliului de Administraţie al 
societăţii ROMBETON S.A., cu sediul în București, 
sectorul 3, str. V. Lucaci nr.35, înmatriculată sub nr. 
J40/480/1991 având C.U.I. R361277, în baza deciziei 
Consiliului de Administraţie, Convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară ce va avea loc la sediul socie-
tăţii din București, Str. Vasile Lucaci nr.35, la data de 
11.07.2022 ora 10:00, cu următoarea ordine de zi: 
Ordinea de zi: Modificarea unor articole din Actului 
constitutiv după cum urmează: Articolul 11 din Actul 
constitutiv va avea următorul conţinut: “Societatea va fi 
administrată de un Administrator. 11.1. Administrarea 
societăţii se va realiza în sistemul unitar prevăzut de 
legea societăţilor comerciale respectiv printr-un admi-
nistrator unic. 11.2. Adminstratorul este numit pentru 
un mandat de 99 ani. Acesta va avea puteri depline cu 
gestiune și reprezentare. Administratorul poate fi 
revocat prin hotărârea Adunării Generale, din motive 
imputabile acestuia: prejudicii cauzate prin infracţiuni, 
abateri de la dispoziţiile legale, abateri de la prezentul 
act constitutiv. 11.3. Dacă Adunarea Generală hotărăște 
pornirea acţiunii în răspundere împotriva administra-
torului, mandatul acestuia încetează de drept, 
Adunarea procedând la înlocuirea lui. 11.4. În caz de 
revocare a administratorului unic sau de imposibilitate 
a exercitării mandatului său, desemnarea noului admi-
nistrator se face de către Adunarea Generală, urmând 
ca aceasta să-și exercite atribuţiile pe durata rămasă 
neacoperită din mandat. 11.5. Decizia Admnistraorului 
unic de schimbarea sediului social sau de înfiinţare/ 
radiere sediu secundar  trebuie validată ulterior de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 11.6. 
Atribuţiile administratorului societăţii sunt cele prevă-
zute de lege și de prezentul act constitutiv. Administra-
torul poate delega sau împuternici cu exerciţiul 
efectuării anumitor activităţi ori operaţiuni numai în 
cazul în care delegarea este temporară sau operaţiunile/ 
activităţile sunt precis determinate prin actul de dele-
gare ori de împuternicire. În exercitarea atribuţiilor 
sale, Administratorul unic poate conferi prepusilor 
împuterniciri, iar terţilor procuri speciale pentru 
anumite acte sau sarcini care intra în atribuţiile sale. 
Administratorul unic poate delega reprezentarea socie-
tăţii faţă de terţi, și în justiţie. Acţionarii înscriși la data 
de referinţă 01.07.2022, în registrul acţionarilor Socie-
tăţii,  pot participa și pot vota în cadrul A.G.E.A. Înce-
pând cu data publicării convocării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor documentele aferente subiectelor 
de pe ordinea de zi, în format fizic la Registratura 
Societăţii de la sediul acesteia în zilele lucrătoare între 
orele 9:00–14:00. În situaţia în care nu se întrunește 
cvorumul legal pentru validitatea deliberărilor, 
adunarea generală se va întruni, la a doua convocare, la 
data de 12.07.2022 ora 10.00 pentru ședinţa A.G.E.A. în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. Societatea 
ROMBETON S.A. Președintele Consiliului de Adminis-
traţie Gafencu Mihai.
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Convocare: În conformitate cu prevederile Legii 
31/1990 Președintele Consiliului de Administraţie al 
societăţii ROMBETON S.A., cu sediul în București, 
sectorul 3, str. V. Lucaci nr.35, înmatriculată sub nr. 
J40/480/1991 având C.U.I. R361277, în baza deciziei 
Consiliului de Administraţie, Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară ce va avea loc la sediul societăţii din 
București, Str. Vasile Lucaci nr.35, la data de 11.07.2022 
ora 12:00, cu următoarea ordine de zi: Ordinea de zi: 
Revocarea din funcţie a membrilor Consilului de Admi-
nistraţie, respectiv numirea Administratorului unic, 
stabilirea remuneraţiei acestuia. Administrarea socie-
tăţii se va realiza în sistemul unitar prevăzut de legea 
societăţilor comerciale respectiv printr-un adminis-
trator unic. Acţionarii înscriși la data de referinţă 
01.07.2022, în registrul acţionarilor Societăţii, pot 
participa și pot vota în cadrul A.G.O.A. Începând cu 
data publicării convocării vor fi puse la dispoziţia acţio-
narilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea 
de zi, în format fizic la Registratura Societăţii de la 
sediul acesteia în zilele lucrătoare între orele 9:00–14:00. 
În situaţia în care nu se întrunește cvorumul legal 
pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală se va 
întruni, la a doua convocare, la data de 12.07.2022 ora 
12.00 pentru ședinta A.G.O.A. în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Societatea ROMBETON S.A. 
Președintele Consiliului de Administraţie Gafencu 
Mihai.

LICITATII
Comuna Boldur, face cunoscut că în ziua de 30 iunie 

2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Boldur, va avea loc 
reluarea licitației publice, pentru închirierea unor loturi 
de teren, proprietatea privată a comunei Boldur, situate 
în intravilanul localități Ohaba Forgaci, având ca desti-
nație construirea unor locuințe proprietate personală. 
Informații se pot obține la sediul Primăria Comunei 
Boldur, nr.176, tel. 0256/356947.

Primăria Municipiului Mediaș, P-ţa Corneliu 
Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803848, organizează 
licitație publică pentru închirierea unor suprafete de 
teren cu destinatie agricola cuprinse în domeniul privat/
public al municipiului Mediaș, identificate astfel: - teren  
situat în Mediaș, str. Angărul de Sus fn, în suprafață de 
465 mp,  identificat sub nr. cad 115568, C.F. 115568, 
având categoria de folosință arabil, domeniul privat al 
Mun. Mediaș. - teren situat în Mediaș, str. Primăverii fn,  
în suprafață de 729 mp, parte din terenul identificat sub 
nr. top 4428/2/1/1/5/1/4/1, având categoria de folosință 
fânețe, domeniul public al Mun. Mediaș. Procurarea 
documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de 
Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului 
Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 
100,00 lei /documentație, care se achită în numerar la 
caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul 
organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Mediaș. Procurarea documentației 
și depunerea ofertelor se face în perioada 10.06.2022 – 
01.07.2022, respectiv 05.07.2022 – 26.07.2022, în caz de 
neadjudecare, la primul termen. Ofertele se depun la 
Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu 
nr. 3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur 
exemplar, în plic închis, până la data de 01.07.2022, ora 
13:00 și până la data de 26.07.2022, ora 15:00, în caz de 
neadjudecare, la primul termen. Locul desfășurării 
licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ţa 
Corneliu Coposu nr.3, sala mică de ședinţe, în data de 
05.07.2022, ora 11:00 și în data de 27.07.2022, ora 11:00, 
în caz de neadjudecare, la primul termen. Instanța 
competentă în soluționarea eventualelor litigii este 
Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, 
județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, 
email: jud.medias@just.ro

Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” prin Sucursala pentru Adminis-
trarea și Întreținerea Fondului Imobiliar, cu sediul în 
București, Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, Cod 
poștal: 020331, Nr.Reg.Com.: J40/7597/14.08.2002, 
C.I.F.: RO 2351555, C.U.I.: 14814939, organizează lici-
taţie publică cu strigare privind închirierea următoa-
relor spaţii din Piața Walter Mărăcineanu, nr.1-3. sector 
1, București: 1. Spațiu adminstrativ în suprafață de 
10.64mp (Cam.2 – parter). Tariful de pornire a licitaţiei: 
6.30Euro/mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 
134.06Euro. 2. Spațiu adminstrativ în suprafață de 
32.13mp(Cam.5,6,7 - etaj 5). Tariful de pornire a licita-
ţiei: 5.85Euro/mp/lună. Garanţia de participare la lici-
taţie: 375.92 Euro. Licitaţia va avea loc la sediul S.A.I.F.I 
din Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, București, 
în data de 05.07.2022, la ora 10:00. Preţul Dosarului de 
licitaţie este de 300 lei și se poate achiziționa de la sediul 
S.A.I.F.I. Data limită de obținere a dosarului de licitaţie 
și de solicitare a clarificărilor este de 27.06.2022. Data 
limită de înscriere este 01.07.2022 ora 13:00. Persoanele 
interesate se pot adresa către S.A.I.F.I., serviciul 
F.I.S.A.D,  email:cosmina.frincu@saifi.ro; Telefon: 
021/4091217.

CONPET S.A. achiziţionează bunuri/ servicii/ lucrări 
confom Normelor Procedurale Interne de Achiziţii, 
Revizia 4. În perioada 01 - 07.06.2022 s-au postat pe 
site-ul Conpet, următoarele achiziţii: - Servicii de elabo-
rare a unui studiu de soluţie și servicii proiectare pentru 
- înlocuire tronson conductă Ø4 1/2” Recea - Mislea pe 
o distanţă de 6.540 m, de la gara de godevilare Recea 
până în zona ventil secţionare OR-1. - Furnizare centuri 
de poziţionare antistatică și opritori de cădere antista-
tice. - Servicii de elaborare a unui studiu de soluţie și 
servicii proiectare pentru - înlocuire tronson conductă ø 
6 5/8” Depozit Petrom Orzoaia de Sus - Staţia Ţiţei 
Urlaţi Conpet, pe o distanţă de aproximativ 1600 m. - 
Furnizare apă plată ambalată la bidoane de 19 L pentru 
consum în sistem dozatoare.

CONPET S.A. Ploiești, organizează licitații cu stri-
gare, pentru vânzare de mijloace de transport auto, 
țeavă recuperată aflată în magazii și țeavă îngropată 
provenite din lucrări de înlocuire de conducte. Ședințele 
de licitație se organizează astfel: - în fiecare zi de marți: 
- ora 10:00 pentru mijloace de transport auto; - ora 11:00 
pentru țeavă recuperată aflată în magazii; - în fiecare zi 
de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngropată, până la epui-
zarea stocului. Pentru mijloacele de transport auto și 

țeava recuperată din magazii, garanția de participare la 
licitație este în cuantum de 10% din valoarea bunurilor 
pentru care ofertantul a optat să liciteze, iar taxa de 
participare la licitație este de 50 lei. Pentru țeava îngro-
pată garanția de participare la licitație este în cuantum 
de 10% din valoarea acesteia, taxa de participare la 
licitație este de 100 lei, iar taxa de vizitare este în 
cuantum de 600 lei. Taxa de vizitare și taxa de partici-
pare sunt nerambursabile. Garanția de participare se 
restituie ofertanților care nu întrunesc condițiile de 
participare la licitație precum și celor care nu au adju-
decat bunuri la licitație. Taxa de participare, taxa de 
vizitare și garanția de participare se achită până la data 
licitației prin virament în contul deschis la BCR 
Ploiești, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001, ori 
cu numerar la caseria societăţii, situată la Dispeceratul 
Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploiești. Pentru informaţii 
privind condiţiile de participare la licitaţie, modelul de 
contract, lista bunurilor ce fac obiectul licitaţiei accesați 
pagina web www.conpet.ro secţiunea Noutăţi/ Licitaţii 
vânzare bunuri de interes general. Data limită până la 
care se poate depune documentaţia de participare la 
licitaţie este ziua anterioară licitaţiei, ora 10.00, la 
adresa valorificare.bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor 
avea loc în zilele mai sus menționate, la sediul adminis-
trativ nr. I, str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.

Anunț publicitar privind vânzarea  prin licitație  a 
masei lemnoase pe  picior din proprietatea publică a 
orașului Amara. La sediul Primăriei Orașului Amara, 
strada Nicolae Bălcescu, nr.91, județul Ialomiţa va avea 
loc la data de 17.06.2022, ora 11,00, licitaţie  în vederea 
vânzarării  masei lemnoase pe  picior din proprietatea 
publică a orașului Amara, conform Hotararii Consi-
liului Local Amara  nr. 36 din data de 28.02.2022. 
Cantitatea de material lemnos scoasă la licitație 
conform Actelor de Punere în Valoare, emise  de către 
ROMSILVA – Direcția Silvică Ialomița – Ocolul Silvic  
Slobozia   este de 314,38 m3, fiind amplasată pe propri-
etatea publică a orașului Amara, după cum urmează. 
Zona 1, Tarla - 29, 30, 31, Parcelă - 6112, 6150, 6155, 
6180, Nr. arbori - 227, Volum (m³) - 223,43, Preț min. de 
pornire lei/m³ - 68. Zona 2, Tarla - 34, Parcelă - 6325, Nr. 
arbori - 115, Volum (m³) - 90,95, Preț min. de pornire lei/
m³ - 68. Total - Nr. arbori - 342, Volum (m³) - 314,38, Preț 
min. de pornire lei/m³ - 68; • Procedura: - licitaţia  - .• 
Criteriul de atribuire al contractului de vânzare-cumpă-
rare este Cel Mai Mare Preț Ofertat -  lei/m³. • Garanția 
de contractare - este egală cu  5% din din valoarea de 
pornire la licitație, pentru volumul de masă lemnoasă 
pe care intenționează să îl cumpere. • Garanția de bună 
execuție a contractului este de: 10% din valoarea 
contractului fără TVA. • Caietul de sarcini se poate 
procura începând cu data publicării anunțului publi-
citar de la sediul Primăriei orașului Amara. Caietul de 
sarcini împreună cu Instrucţiunile privind organizarea 
și desfășurarea procedurii se pot achiziționa la preţul de 
50 lei. • Termenul limită de depunere a ofertelor este 
data de 24.06.2022 ora 14,00 la registratura Primăriei 
orașului Amara. • Data primirii solicitări de clarificări 
22.06.2022. • Deschiderea și evaluarea ofertelor va avea 
loc în data de 27.06.2022 ora 11,00 la sediul Consiliului 
Local Amara. • Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data 
depunerii. • Limba de redactare a ofertei – Română. • 
Încheierea contractului de vânzare-cumpărare – 10 zile 
lucrătoare de la data finalizării licitaţiei. • Informaţii 
suplimentare: la numărul de telefon: 0243266102 int. 
120, fax. 0243266102. • Avizat, Comisia de licitație.

Subscrisa S.C. MET PET S.R.L. –in procedura simp-
lificata a insolventei, cu sediul  social în Baile-Hercu-
lane, str. Trandafirilor, nr. 13, bl. 40, sc. B, et. 2, ap. 9, 
jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în Registrul 
Comerţului J11/929/2004, CUI 16972315, vă face 
cunoscut faptul ca in data de 15.06.2022 ora 12,00 va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. 
Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind 
vanzarea urmatorului bun imobil apartinand debi-
toarei: -Bunuri imobile: -teren cota de 8/24 din supra-
fata totala de 6.474mp din CF nr.32306 Baile Herculane, 
detinut in coproprietate de SC MET PET SRL si d-na 
Pilsan Ileana cota 16/24, la pretul de 32.367 euro, repre-
zentând 100% din Raportul de evaluare; In cazul in 
care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data 
stabilită, urmatoarele licitatii vor avea loc in data de: 
29.06.2022, 13.07.2022, 27.07.2022, 10.08.2022, 
24.08.2022 și 07.09.2022, ora 12,00 la sediul lichidato-
rului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 500 lei +TVA pentru bunul imobil. 
Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de 
sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu 
exceptia zilei in care are loc licitaţia. Garanţia de parti-
cipare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei. Prezenta constituie somatie pentru toti cei 
care pretind vreun drept aspra bunurilor scoase la lici-
tatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vanzare. Informatii 
suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar.

1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Unirea, 
localitatea Unirea, Str.Mureșului nr.597, județul Alba, 
cod poștal 517785, telefon 0258/876.101, e-mail: prima-
riaunirea@gmail.com, cod fiscal 4562087. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren intravilan în suprafață de 
35mp, situat în localitatea Unirea, Str. Traian nr.597, 
înscris în CF nr.75823, aparținând domeniului public al 
Comunei Unirea, conform H.C.L. nr. 35/31.05.2022 și 
temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332, art. 333. 
3.Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartiment Urbanism. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Compartimentul Urbanism 
din cadrul Primăriei Comunei Unirea, Str.Mureșului 
nr.597, județul Alba. 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 
Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.06.2022, ora 10.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
30.06.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Unirea, localitatea Unirea, 
Str.Mureșului nr.597, județul Alba. 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 desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 01.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Unirea, Str.Mureșului nr.597, județul Alba. 
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: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Aiud, Aiud, Str.Morii nr.7A, județul Alba, cod poștal 
515200, telefon 0258/863.153, fax 0358/408.498, email: 
judecatoria.aiud@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08.06.2022.

1.Informații generale privind proprietarul: Primăria 
Comunei Chiajna, cu sediul în judeţul Ilfov, localitatea 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, CIF:4364527, 
Telefon: 021.436.11.22, registratura@primariachiajna.
ro, persoană de contact: dna Roxana Ștefania Tudo-
rache. 2.Informaţii generale privind obiectul concesi-
unii: imobil (teren și construcție) situat în Parcul 
Amforei, din Comuna Chiajna, sat Dudu, str. Amforei, 
nr.3, jud.Ilfov, în Tarla 74/4, Parcela 1, Lot 3/1, teren in 
suprafață de: 67 mp, înscris în CF nr. 66896, cu nr. 
topografic 66896-C1, ce aparține domeniului public al 
Comunei Chiajna, conform HCL nr. 36/31.05.2022, și în 
baza temeiului legal: OUG nr. 57/03.07.2019, privind 
Codul Administrativ. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea 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 /compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Registratura din cadrul primăriei 
Comunei Chiajna din judeţul Ilfov, localitate Chiajna, 
sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 3.3.Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019: 200 Lei/
exemplar, ce se achită la Casieria primăriei Comunei 
Chiajna. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 30.06.2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.07.2022, 
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, localitate 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, Registratura. 
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 desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, localitate 
Chiajna, sat Dudu, Str. Speranței, nr.1 bis. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail a instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Ilfov, cu sediul în județul Ilfov, Oraș Buftea, 
str.Știrbei Vodă nr.24, telefon 021.312.23.43, trif-
reg-civ@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07.06.2022.

1.Informații generale privind proprietarul: Primăria 
Comunei Chiajna, cu sediul în judeţul Ilfov, localitatea 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, CIF:4364527, 
Telefon: 021.436.11.22, registratura@primariachiajna.
ro, persoană de contact: dna Roxana Ștefania Tudo-
rache. 2.Informaţii generale privind obiectul concesi-
unii: imobil (teren și construcție) situat în parcul 
Orhideelor, Loc. Comuna Chiajna, sat Dudu, str.Orhi-
deelor, nr.23, jud.Ilfov, în Tarla 74/4, Parcela 1, Lot 3/1, 
teren în suprafață de: 67 mp, înscris în CF nr.64936, cu 
nr. topografic 64936-C1, ce aparține domeniului public 
al Comunei Chiajna, conform HCL nr.36/31.05.2022, și 
în baza temeiului legal: OUG nr.57/03.07.2019, privind 
Codul Administrativ. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea 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/ compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Registratura din cadrul primăriei 
Comunei Chiajna din judeţul Ilfov, localitate Chiajna, 
sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 3.3.Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019: 200Lei/
exemplar, ce se achită la Casieria primăriei Comunei 
Chiajna. 3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
30.06.2022, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 07.07.2022, ora 
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, localitate 
Chiajna, sat Dudu, Str. Speranței, nr.1 bis, Registratura. 
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 desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, localitate 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Ilfov, cu sediul în județul Ilfov, Oraș Buftea, str.
Știrbei Vodă nr.24, telefon 021.312.23.43, trif-reg-civ@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.06.2022.

1.Informații generale privind proprietarul: Primăria 
Comunei Chiajna, cu sediul în judeţul Ilfov, localitate 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, CIF:4364527, 
Telefon: 021.436.11.22, registratura@primariachiajna.
ro, persoană de contact: dna Roxana Ștefania Tudo-
rache. 2.Informaţii generale privind obiectul concesi-
unii: Boxa nr.2, din Comuna Chiajna, Strada Drumul 
Gării, nr.1-3, cvartal 19, jud. Ilfov, suprafață 13,9mp, 
conform HCL nr. 37/31.05.2022, ce aparține domeniului 
public al Comunei Chiajna, și în baza temeiului legal: 
OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ. 3. 

Informații privind documentația de atribuire se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 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 /
compartimentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Registratura din cadrul primăriei Comunei 
Chiajna din judeţul Ilfov, localitate Chiajna, sat Dudu, 
Str.Speranței, nr.1 bis. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019: 200 Lei/exemplar, 
ce se achită la Casieria primăriei Comunei Chiajna. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.06.2022, 
ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 07.07.2022, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, localitate Chiajna, sat 
Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, Registratura. 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 desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 11.07.2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, localitate Chiajna, sat 
Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ilfov, 
cu sediul în județul Ilfov, Oraș Buftea, str. Știrbei Vodă 
nr.24, telefon 021.312.23.43, trif-reg-civ@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 07.06.2022.

1.Informații generale privind proprietarul: Primăria 
Comunei Chiajna, cu sediul în judeţul Ilfov, localitatea 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, CIF:4364527, 
Telefon: 021.436.11.22, registratura@primariachiajna.
ro, persoană de contact: dna Roxana Ștefania Tudo-
rache. 2.Informaţii generale privind obiectul concesi-
unii: Boxa nr.3, localitate: Comuna Chiajna, Strada 
Drumul Gării, nr.1-3, cvartal 19, jud.Ilfov, suprafață 
14,3mp, ce aparține domeniului public al Comunei 
Chiajna, conform HCL nr. 37/31.05.2022, și în baza 
temeiului legal: OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul 
Administrativ. 3. Informații privind documentația de 
atr ibuire se regăsesc în ca ietul de sarcin i. 
3.1.Modalitatea 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 /compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Registratura din cadrul 
primăriei Comunei Chiajna din judeţul Ilfov, localitate 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019: 
200 Lei /exemplar, ce se achită la Casieria primăriei 
Comunei Chiajna. 3.4.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.06.2022, ora 16.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
07.07.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, 
localitate Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, 
Registratura. 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 desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2022, ora 
10.00, Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, locali-
tate Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail a instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Ilfov, cu sediul în județul Ilfov, Oraș Buftea, 
str. Știrbei Vodă nr.24, telefon 021.312.23.43, trif-
reg-civ@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07.06.2022.

1.Informații generale privind proprietarul: Primăria 
Comunei Chiajna, cu sediul în judeţul Ilfov, localitatea 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, CIF:4364527, 
Telefon: 021.436.11.22, registratura@primariachiajna.
ro, persoană de contact: dna Roxana Ștefania Tudo-
rache. 2.Informaţii generale privind obiectul concesi-
unii: Boxa nr.4, localitate: Comuna Chiajna, Strada 
Drumul Gării, nr.1-3, cvartal 19, jud.Ilfov, suprafață 
15,2mp, ce aparține domeniului public al Comunei 
Chiajna, conform HCL nr. 37/31.05.2022, și în baza 
temeiului legal: OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul 
Administrativ. 3. Informații privind documentația de 
atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea 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 servi-
ciului /compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Registratura din cadrul primăriei 
Comunei Chiajna din judeţul Ilfov, localitate Chiajna, 
sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019: 200 Lei/
exemplar, ce se achită la Casieria primăriei Comunei 
Chiajna. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 30.06.2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.07.2022, 
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, localitate 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, Registratura. 
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 desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, localitate 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Ilfov, cu sediul în județul Ilfov, Oraș Buftea, str.
Știrbei Vodă nr.24, telefon 021.312.23.43, trif-reg-civ@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.06.2022.

1.Informații generale privind proprietarul: Primăria 
Comunei Chiajna, cu sediul în judeţul Ilfov, localitatea 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, CIF:4364527, 
Telefon: 021.436.11.22, registratura@primariachiajna.
ro, persoană de contact: dna Roxana Ștefania Tudo-

rache. 2.Informaţii generale privind obiectul concesi-
unii: Boxa nr.5, localitate: Comuna Chiajna, Strada 
Drumul Gării, nr.1-3, cvartal 19, jud. Ilfov, suprafață 
15mp, ce aparține domeniului public al Comunei 
Chiajna, conform HCL nr. 37/31.05.2022, și în baza 
temeiului legal: OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul 
Administrativ. 3. Informații privind documentația de 
atr ibuire se regăsesc în ca ietul de sarcin i. 
3.1.Modalitatea 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/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Registratura din cadrul 
primăriei Comunei Chiajna din judeţul Ilfov, localitate 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019: 
200 Lei/exemplar, ce se achită la Casieria primăriei 
Comunei Chiajna. 3.4.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.06.2022, ora 16.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
07.07.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, 
localitate Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis, 
Registratura. 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 desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2022, ora 
10.00, Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, locali-
tate Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail a instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Ilfov, cu sediul în județul Ilfov, Oraș Buftea, 
str. Știrbei Vodă nr.24, telefon 021.312.23.43, trif-
reg-civ@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07.06.2022.

1.Informații generale privind proprietarul: Primăria 
Comunei Chiajna, cu sediul în judeţul Ilfov, localitatea 
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis , 
CIF:4364527, Telefon: 021.436.11.22, registratura@
primariachiajna.ro, persoană de contact: dna Roxana 
Ștefania Tudorache. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: Boxa nr.6, localitate: Comuna 
Chiajna, Strada Drumul Gării, nr.1-3, cvartal 19, jud.
Ilfov, suprafață 16,4mp, ce aparține domeniului public 
al Comunei Chiajna, conform HCL nr. 37/31.05.2022, 
și în baza temeiului legal: OUG nr. 57/03.07.2019, 
privind Codul Administrativ. 3. Informații privind 
documentația de atribuire se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Registratura 
din cadrul primăriei Comunei Chiajna din judeţul 
Ilfov, localitate Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1 
bis. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr. 57/2019: 200 Lei/exemplar, ce se achită la 
Casieria primăriei Comunei Chiajna. 3.4.Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 30.06.2022, ora 16.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 07.07.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Chiajna, judeţul Ilfov, localitate Chiajna, sat Dudu, 
Str.Speranței, nr.1 bis, Registratura. 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 desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 11.07.2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Chiajna, judeţul Ilfov, localitate Chiajna, sat 
Dudu, Str.Speranței, nr.1 bis. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Ilfov, cu sediul în județul Ilfov, Oraș Buftea, str. Știrbei 
Vodă nr.24, telefon 021.312.23.43, trif-reg-civ@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 07.06.2022.

1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Orașului Recaș, 
orașul Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județ Timiș, 
telefon 0356/177.278, fax 0356/177.279, e-mail: contact@
primariarecas.ro, cod fiscal 2512589. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 1 imobil teren, aparținând 
domeniului privat al Orașului Recaș, identificate astfel: 
teren în suprafață de 1.550 mp, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, C.F.417780 Recaș, nr.cad.417780 (tarla 
lot 2), conform H.C.L. Recaș nr. 139/31.05.2022 și a 
temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul 
instituției, Serviciul Economic sau se poate consulta pe 
site-ul: www.primariarecas.ro, secțiunea „Anunțuri 
-Licitații”. 3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Serviciul Economic din 
cadrul Primăriei Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea 
Timișoarei nr.86, județul Timiș. 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, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Orașului Recaș, orașul 
Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24/06/2022, 
ora 12.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 04/07/2022, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea Timișoarei nr.86, 
județul Timiș -Registratură. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: în două exemplare, în 
plicuri sigilate. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 05/07/2022, 
ora 10.30, Primăria Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea 
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Timișoarei nr.86, județul Timiș, sala de ședințe. 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 și Fiscal a Tribunalului 
Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă nr.2, județul Timiș, 
telefon/fax 0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 08/06/2022.

Concesionare pajisti aparținând domeniului public 
al comunei Miroslava 1. Informaţii generale privind 
concedentul: denumire: UAT comuna Miroslava, cod 
fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava, str. Constantin 
Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iași, 
e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesiunii: pajiști 
aparținând domeniului public al comunei Miroslava 
crescătorilor de animale persoane fizice și/sau juridice 
având animalele înscrise în registrul agricol și RNE; 
Redevența: este de minim: 150 lei/an/ha. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele 
interesate pot înainta o solicitare pe suport hârtie 
pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire; Denumirea și adresa compartimentului de 
la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei 
de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al 
documentației de atribuire: costul documentaţiei este 
de 50 lei și se poate achita odata cu solicitarea efec-
tuată în acest sens; 5. Data limită pentru solicitare 
clarificări: 27.06.2022, orele 16.00. Data limită solici-
tare prin cerere scrisă documentație de atribuire: 
27.06.2022, orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: 
Data limită pentru depunerea 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 soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, Secţia contencios 
administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 07.06.2022.

Debitorul SC Consov SGM SRL – in faliment, in 
bankruptcy, en faillite,  cu sediul în Bechet, str. Nisi-
pului nr. 6, jud. Dolj, cod unic de identificare fiscală 
33558055, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
J16/1411/2014, aflat în procedura de faliment dosar nr. 
4659/63/2017 pe rolul Tribunalului Dolj, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare, la pretul diminuat 
cu 25% fata de pretul stabilit prin Raportul de Evaluare 
nr. 172 din data de 27.11.2021, conform hotarare 
adunare creditori din data de 03.05.2022: - Semiremorca 
O4 marca SCHMITZ caroseria DA suprastructura 
deschisa tip/varianta S01/cu prelata, numar de inmatri-
c u l a r e  DJ-18 – NA J  n u m a r  d e  o m o l o g a r e 
D1SC130 011J750 0,  nu m a r  de  ident i f i c a re 
WSM00000003125887, an de fabricatie 2010, masa 
totala max.autorizata 39000, numar axe 3, culoare 
ROSU, , prelata cu uzura normala urme de rugina, 
localizata in Mun. Craiova, Aleea 3 Drumul Apelor/Bld. 
Decebal – Parcare, camioane - Craiova, jud. Dolj, la 
pretul de 5.467,50 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta 
nr. 5 din data de 08.01.2019 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 4659/63/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Dolj. Licitaţia va avea loc în Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, judeţul Mehedinţi la data de 
14.06.2022 orele 14:00. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei cel mai târziu in ziua 
anterioara in care are loc licitatia orele 17.00 si achiziti-
onarea caietului de sarcini in cuantum de 500,00 lei 
exclusiv TVA pentru bunul mobil. Cont deschis la 
Banca Romaneasca, sub nr. RO11BRMA0999 
100095497563. Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte 
la ședinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop și pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la 
telefon-fax:  0742592183, sau 0252/35.43.99, e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL.

Consiliul Local al orașului Bragadiru, județul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii, 
doua amplasamente de teren aflate in domeniul public 
al localitatii, dupa cum urmeaza: 1) teren in suprafata 
de 2mp, amplasat adiacent imobilului din orasul Braga-
diru, sos. Alexandriei nr.120, judetul Ilfov; 2) teren in 
suprafata de 2 mp, amplasat adiacent imobilului din 
orasul Bragadiru, sos. Alexandriei nr.480, judetul Ilfov. 
Inchirierea se face in conformitate cu prevederile OUG 
nr.57/2019 si conform HCL al orașului Bragadiru, 
județul Ilfov nr. 118/31.05.2022. Informațiile privind 
documentația de atribuire se regăsesc în caietul de 
sarcini care poate fi achizitionat de la sediul institutiei– 
orasul Bragadiru, sos. Alexandriei nr.249, judetul Ilfov- 
serviciul Administratie publica locala, juridic si 
autoritate tutelara.  Pretul Caietului de sartini: 300 lei și 
se achită în numerar la casieria institutiei. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 22.06.2022, ora 16.00. 
Data -limită de depunere a ofertelor: 04.07.2022, ora 
16.00. Adresa la care se depun ofertele: Registratura 
Primăriei orașului Bragadiru– șos. Alexandriei nr.249, 
județul Ilfov. Ofertele se depun într-un singur exemplar, 
în plic sigilat. Sedinta publica de deschidere a ofertelor 

va avea loc in data de 07.07.2022 ora 10.00,  la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru– șos. Alexandriei nr.249, 
județul Ilfov, etaj 2, sala de ședinte. Relaţii la telefon 
0751262987.

Comuna Hidișelu de Sus, având C.I.F. 4660743, cu 
sediul în com. Hidișelu de Sus, loc. Hidișelu de Sus, nr. 
328, jud. Bihor, nr. tel./fax: 0259335855, e-mail: hidiselu-
desus@cjbihor.ro, cod poștal: 417275, avându-l pe 
secretarul general al comunei ca persoană de contact,  
anunță desfășurarea procedurii de licitație publică 
privind concesionarea terenului identificat prin nr. 
cadastral 54739 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea 
funciara nr. 54739 – Hidiselu de Sus, cu suprafața de 
1011 mp, teren regăsit in intravilanul si domeniul privat 
ale comunei Hidișelu de Sus, cu categoria de folosință 
curți construcții. Bunul care se concesionează și va fi 
exploatat de către concesionar este destinat să fie 
utilizat pentru construirea unor spații comerciale și/sau 
de servicii, precum și pentru asigurarea desfășurării 
activităților specifice în incinta acestora, concesionarea 
fiind aprobată prin Hotărârea Consiliul Local al 
comunei Hidișelu de Sus nr. 46 din 31.05.2022, conform 
O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019. Informații privind docu-
mentația de atribuire se regăsesc in caietul de sarcini. 
Punerea la dispoziția persoanei interesate, a unui 
exemplar din documentația de atribuire, se va face pe 
suport hârtie și/sau pe suport magnetic, ca urmare a 
înaintării unei solicitări în acest sens. Documentația se 
obține de la Compartimentul Impunere și Executare 
Silită din cadrul Primăriei comunei Hidișelu de Sus, 
aflat la sediul concedentului, prețul pentru achizițio-
narea documentației de atribuire fiind de 100 de lei și se 
achită numerar, la același compartiment. Informații 
privind ofertele se regăsesc în documentația de atri-
buire. Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar, la 
adresa sediului concedentului. Soluționarea litigiilor 
apărute in legătură cu concesionarea se realizează 
potrivit prevederilor legislației privind codul adminis-
trativ, codul civil si codul de procedură civilă, de către 
Judecatoria Oradea, cu sediul în mun. Oradea, Parcul 
Traian, nr. 10, jud. Bihor, cod poștal: 410033, nr. tel: 
0259412047, e-mail: jud-oradea-reg@just.ro. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 01.07.2022, ora 16:00. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 08.07.2022, ora 
16:00. Data si locul la care se va desfăsura sedința 
publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2022, ora 11:00, 
la sediul concedentului, in sala de sedinte. Data trans-
miterii anunțului de licitatie către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 08.06.2022.

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 Gura 
Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, Str.1 Decembrie 
nr.165, județul Ialomița, telefon 0734.600.927, e-mail: 
primaria_guraialomitei@yahoo.com, cod fiscal 
18077236. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Teren intra-
vilan în suprafață de 400ha, teren extravilan nepro-
ductiv situat în comuna Gura Ialomiței, județul 
Ialomița, conform caietului de sarcini, aparținând 
domeniului privat al Comunei Gura Ialomiței, 
c o n f o r m  H . C . L .  n r .  1 1 / 2 9 . 0 3 . 2 0 2 2  ș i 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: Prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Gura Ialomiței. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei Comunei Gura 
Ialomiței, comuna Gura Ialomitei, Str.1 Decembrie 
nr.165, județul Ialomița. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22/06/2022, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 30/06/2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei 
Gura Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, Str.1 Decem-
brie nr.165, județul Ialomița. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și 2 exemplare copii. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
30/06/2022, ora 13.00, la sediul Primăriei Comunei 
Gura Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, Str.1 Decem-
brie nr.165, județul Ialomița, sala de ședințe. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Ialomița, Slobozia, B-dul Cosminului nr.12, 
județul Ialomița, cod poștal 920030, telefon 
0243/236.952, fax 0243/232.266, e-mail: tr-ialomi-
ta-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08/06/2022.

Direcția Silvică Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Bartok Bela, nr.27, telefon: 0264.420.908, fax: 
0264.420.401, cod fiscal RO1590120, organizează în data 
de 28.06.2022 licitație deschisă cu strigare pentru 
vânzarea activelor (construcții) aflate în proprietatea 
Regiei Naționale a Pădurilor, Direcția Silvică Cluj, care 
nu mai sunt necesare pentru administrarea fondului 
forestier de stat. Nr.crt; Denumirea activului (construc-
ției); Localitatea  unde se află; Preț pornire a licitației 
(Lei), Garanția de participare (Lei); Taxa de participare 
la licitație (Lei). 1., Remiza pentru unelte Manastirea, 
Loc.Manastirea FN, 22580.00; 1129.00, 75.00. Valorile 
de mai sus sunt fără TVA. Terenul aparține Statului 
Român, în administrarea Direcției Silvice Cluj și va fi 
concesionat după vânzarea activului, conform prevede-
rilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 
367/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
Ofertele de cumpărare vor fi depuse la sediul Direcției 
Silvice Cluj, Cluj-Napoca, str. Bartok Bela, nr.27. 
Termen de depunere: 27.06.2022, ora 12.00. Licitația se 
va desfășura în două etape, astfel: -etapa I- în data de 
28.06.2022, ora 10.00, organizată numai pentru între-
prinderile mici și mijlocii: pot participa la licitație 

persoanele juridice cu statut de întreprindere mică și 
mijlocie, declarate și certificate ca atare conform Legii 
346/2004; -etapa a II-a- în data de 28.06.2022, ora 11.00, 
dacă nu s-a adjudecat la etapa I; la această etapă a lici-
tației poate participa orice persoană juridică sau fizică 
care îndeplinește condițiile prevăzute în caietul de 
sarcini. Documentele pe care trebuie să le prezinte 
participanții la licitație sunt prevăzute la art.35 alin.(1) 
din Norma metodologică aprobată cu HG nr.577/2002.

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile. În 
temeiul art.250 din Legea nr.207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data 
de 23.06.2022, ora 14.00, în sala Consiliului Local al 
Comunei Ghiroda, str. Victoria, nr.48, localitatea 
Ghiroda, se vor vinde la licitație următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului ASOCIAȚIA EAST 
LIFE WATER, CUI: 6443040, cu sediul în localitatea 
Ghiroda, str.Sinaia, nr.45/A, licitația a I-a: Clădiri- 
atelier mecanic, hală, magazie, cămin în regim P+M, 
situate în localitatea Ghiroda, str.Sinaia, nr.45/A, 
înscrise în CF nr.403018, nr. cadastral A1.1 și A1.2, 
Top 163/b/1/1/1/1/1/1/1/1/2/b, preț de evaluare /de 
pornire al licitației 567,420Lei (în conformitate cu 
prevederile Titlului VII din Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulteri-
oare, operațiunea este scutită de TVA). Bunurile 
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoa-
rele drepturi reale și privilegii, după caz: drept de 
ipotecă legală în favoarea Comunei Ghiroda, rang I. 
Alte mențiuni cu privire la imobil: construcția care se 
vinde este edificată pe terenul aflat în proprietatea 
Comunei Ghiroda. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunu-
rilor, sunt invitați să se prezinte la termenul de 
vânzare, la locul stabilit în acest scop și până la acel 
termen să prezinte oferta de cumpărare. Pentru parti-
ciparea la licitație, ofertanții depun, cu cel puțin o zi 
înainte de data licitației, următoarele documente: a)
oferta de cumpărare; b)dovada plății taxei de partici-
pare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO68TREZ6215006XXX005146, deschis la Trezo-
reria Timișoara, beneficiar Comuna Ghiroda, 
CIF:5517220; c)împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, daca este cazul (prin procură 
specială autentică); d)pentru persoanele juridice 
române, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e)pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; g)pentru 
persoanele fizice străine, copie de pe actul de identi-
tate/pașaport; h) declarație autentificată pe proprie 
răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că 
nu este persoană interpusă a debitorului. Cumpărăto-
rului îi revine obligația de a respecta prevederile 
legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obliga-
țiile de conservare a patrimoniului național sau altele 
asemenea. Informații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Ghiroda, str.Victoria, nr.48, 
localitatea Ghiroda sau la numărul de telefon 
0256.205.201. Data afișării: 09.06.2022.

Anunţ privind organizarea licitației publice deschise 
pentru închirierea unui cabinet liber situat în Centrul 
Medical Brazda lui Novac, str.General Ștefan Fălco-
ianu, nr.1, aflat în domeniul public al Județului Dolj. 
Autoritatea contractantă: UAT Județul Dolj. Adresa: 
Municipiul Craiova, Calea Unirii, Nr.19, Județul Dolj, 
cod postal 200585, Codul fiscal: 4417150, Telefon/fax: 
+40251.408.200/0251.408.241, 242, 243, 230, E-mail: 
cjd@cjdolj.ro, office.cjdolj@gmail.com, persoane de 
contact: Adrian Plugaru- tel.0351.415.415, Virginia 
Ionescu- 0351.415.414, organizează licitația publică 
pentru închirierea următorului cabinet liber situat în 
Centrul Medical Brazda lui Novac, CF nr.231104 
Craiova, Nr. cadastral 22531-C1² Cabinetul nr.12, 
parter, Su =13,05mp. 1.Durata închirierii este de la data 
semnării contractului de închiriere, până la data de 
06.04.2024. 2.Prețul minim de pornire a licitației: 
5,25Euro/mp/lună. Pe lângă chiria pentru cabinet, 
locatarii vor suporta, în cota-parte stipulată în contract, 
cheltuielile de folosință pentru dependințe, în cuantum 
de 5Euro/mp/lună, precum și utilitățile (energie elec-
trică, energie termică, apă, gunoi, canal, telefonie, 
internet, intranet, servicii de pază și curățenie). 
Valoarea chiriei se va achita în lei, la cursul zilei din 
data facturării. 3.Criteriile utilizate pentru determi-
narea ofertei câștigătoare: a)cel mai mare nivel al 
chiriei, 40%; b)capacitatea economico-financiară a 
ofertanţilor, 30%; c)protecţia mediului înconjurător, 
20%; d)condiţii specifice impuse de natura bunului 
închiriat, 10%. 4.Documentația de atribuire se obține de 
la Serviciul Administrarea și Exploatarea Domeniului 
Public și Privat al Județului Dolj, situat în Craiova, str.
Jiețului, nr.19, din cadrul Consiliului Județean Dolj, 
contra unei taxe de 50Lei, în baza unei solicitări depuse 
la registratura Consiliului Județean Dolj, începând cu 
data publicării anunțului. Taxa de participare la lici-
tație este de 200Lei. 5.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.06.2022, ora 16.00. 6.Ofertele se depun 
într-un singur exemplar original la registratura Consi-
liului Județean Dolj, Calea Unirii, nr.19, Craiova, până 
în ziua de 29.06.2022, ora 16.00 și se deschid în ședința 
de licitație publică din data de 30.06.2022, ora 12.00, la 
sediul Serviciului Administrarea și Exploatarea Dome-
niului Public și Privat al Județului Dolj din Craiova, str.
Jiețului, nr.19. 7.Perioada de valabilitate a ofertei este de 
90 de zile de la data deschiderii licitației. 8.Are dreptul 
de a participa la licitație orice persoană fizică sau juri-
dică, română sau străină care prestează servicii medi-
cale/conexe actelor medicale și care deține autorizație 
de liberă practică valabilă, conform prevederilor legale, 
care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 1)a 
plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, 
inclusiv garanţia de participare; (2)a depus oferta și 
cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate 
documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în 
termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; (3)
are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a 
impozitelor, a taxelor și a contribuţiilor către bugetul 
consolidat al statului și către bugetul local; (4)nu este în 

stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. Fiecare 
participant poate depune o singură ofertă, pentru un 
singur cabinet liber. 9.Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul Dolj, Craiova,  str.
Brestei, nr.12, fax 0251.410.140. Termenul de sesizare a 
instanței² 5 zile calendaristice de la comunicarea deci-
ziei. 10.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 
08.06.2022.  

Sectorul 5 al Municipiului București, organizează 
licitația publică nr. 2 pentru închirierea a 33 construcții 
provizorii (chioșcuri) destinate comercializării de presă, 
carte și flori, aflate pe raza Sectorului 5 al Municipiului 
București, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 
28/07.04.2022 al Sectorului 5 al Municipiului București. 
A) Informatii generale privind autoritatea contractantă. 
Denumirea autoritățíi contractante : Sectorul 5 al 
Municipiului București. Codul de identificare : 4433953. 
Sediul : București, Sector 5, strada Fabrica de Chibri-
turi, nr.9-11. Date de contact:  Serviciul Patrimoniu din 
cadrul Direcției Generale de Administrare a Dome-
niului Public și Privat al sectorului 5, e-mail patri-
moniu@sector5.ro,  telefon 021.31443.18 int. 1063. 
Persoana de contact -  Iamandi Claudiu. B) Informații 
generale privind obiectul licitației publice. Obiectul 
licitației este închirierea a 33 de construcții provizorii 
(chioșcuri)  pentru comercializarea de presă, carte, flori 
în amplasamentele stabilite de pe raza Sectorului 5 al 
Municipiului București și care sunt menționate în 
Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr. 28/07.04.2022 (chioșcul cu 
nr.35 a fost atribuit în licitația publică nr. 1). Suprafața 
unei construcții provizorii (chioșc) este de 4,86 mp și 
suprafața amplasamentului este de 5 mp, iar suprafața 
de expunere va fi conform prevederilor legale. C) 1.
Informații privind documentația de atribuire. Docu-
mentația de atribuire este constituită din : caietul de 
sarcini, fisa de date a procedurii, contractul-cadru 
conținând clauzele contractuale obligatorii, formularele 
și modelele de documente. 2.Modalitatea  prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia documentației 
de atribuire: Documentația  de atribuire  poate  fi  obți-
nută gratuit , prin accesarea  directă  și  nerestricționată  
a  unui  fișier  electronic disponibil  pe  site-ul  www.
sector5.ro; -varianta 1: se descarcă gratuit fisierul elec-
tronic de pe site-ul autorității contractante, www.
sector5.ro; -varianta 2: se descarcă gratuit Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 5 nr.28/07.04.2022 ce se 
află postată pe site-ul autorității contractante la adresa 
: https://sector5.ro/hotararea-nr-28-07-04-2022-pentru-
modificarea-și-completarea-hotararii-consiliului-lo-
cal-nr-34-26-02-2021-privind-inchirierea-prin-licita-
tie-publica-a-constructiilor-provizorii-chioscuri-rapor-
tate/. 3. Denumirea și adresa serviciului de la care se pot 
obţine relatii cu privire la intrarea in posesia documen-
tatiei de atribuire: Serviciul Patrimoniu din cadrul 
Direcției Generale de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al sectorului 5, e-mail patrimoniu@
sector5.ro,  telefon 021.31443.18 int. 1063, persoana de 
contact -  Iamandi Claudiu. Persoana interesată poate 
solicita clarificări privind documentația de atribuire 
până cel târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de data-li-
mită pentru depunere. D) Informaţii privind ofertele: 
Pentru a putea participa la licitație fiecare participant 
trebuie să intre în posesia documentației de atribuire, să 
plăteasca taxa de înscriere la licitație, să depună 
garanția de participare și să depună oferta completată 
conform prevederilor din documentația de atribuire. 1. 
Ofertele se redactează în limba română și vor fi elabo-
rate în conformitate cu prevederile documentației de 
atribuire. 2. Ofertele se  depun  cu cel  puțin 24  de  ore  
înainte  de  data  organizării licitației. 3. Data si ora 
limită de depunere a ofertelor : 01.07.2022, ora 12.00. 
Data și ora deschiderii ofertelor: 04.07.2022, ora 12.00. 
4. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  la sediul 
Primăriei Sector 5 din strada Fabrica de Chibrituri, 
nr.9-11, sector 5, București, în plic sigilat și ștampilat, 
care se înregistrează în ordinea primirii lor. 5. Taxa de 
înscriere la licitație este 20 lei și se va achita la Direcția 
de Impozite și Taxe Locale Sector 5 al Municipiului 
Bu c u r e ș t i ,  c o d  f i s c a l  3832 0 436 ,   c o n t u l 
RO39TREZ70521180250XXXXX (plata cu cardul), 
Poșta Română (numerar), sucursala CEC (numerar).  6. 
Fiecare participant va depune oferta într-un singur 
exemplar, pentru o construcție provizorie (chioșc) 
supusă închirierii. Pe plicul sigilat se va scrie : ,, 
Construcția provizorie nr. ____, Denumirea ofertan-
tului și Adresa sediului ofertantantului.” 7. Fiecare 
participant poate depune câte o ofertă pentru una sau  
mai multe  construcții provizorii (chioșcuri), numărul 
construcțiilor provizorii ofertate nefiind limitat. 8. Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 04.07.2022, ora 12.00 la sediul  Secto-
rului 5 al Municipiului București , strada Fabrica de 
Chibrituri, nr.9-11, sala de ședințe.  9. Garanția de 
participare este obligatorie  și reprezintă echivalentul a 
4 (patru) chirii, va fi plătită în lei,  valoarea acesteia 
fiind calculată raportat la prețul minim solicitat pentru 
chirie/mp/lună x suprafața construcției provizorii 
(chioșc).  Garanția de participare la licitație, aferentă 
fiecărei zone fiscale, este următoarea : - pentru ZONA A 
– 1263,6 lei; - pentru ZONA B – 777,6 lei; - pentru 
ZONA C – 583,2 lei; - pentru ZONA D – 291,6 lei. În 
cazul în care participantul solicită să participe cu oferta 
pentru mai multe locații, garanția de participare va fi 
depusă pentru fiecare construcție provizorie (chioșc) 
raportat la amplasamentul stabilit. Garanția se poate 
constitui :la casieria Primăriei Sector 5 a Municipiului 
București sau în contul de garanții RO21TREZ 7055 
006X XX00 0202 deschis la Trezoreria Sectorului 5 al 
Municipiului București, cod fiscal 4433953, până la ora 
și data limită de depunere a ofertelor. 10. Persoanele 
care au depus oferte pentru licitația publică nr.1 trebuie 
să se asigure că documentele ce le vor depune pentru 
licitația publică nr.2 sunt în perioada de valabilitate. 
Depunerea documentelor cu termen de valabilitate 
depășit determină respingerea ofertei. 11. Garanțiile de 
participare depuse pentru licitația publică nr.1 se consi-
deră valabile pentru licitația publică nr.2. si licitația 
publică nr. 3 conform prevederilor art. 6.1 din Fișa de 
date. 12. Participanții la licitația publică nr. 2 trebuie să 
plăteasca o noua taxă de participare de 20 de lei. 13. 
Ofertele depuse după data de 01.07.2022 ora 12:00 vor fi 
returnate nedeschise. E) Instanța competentă în soluți-
onarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea 
instantei Litigiile apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea și încetarea 

contractului de închiriere se soluționează de către 
instanța judecătorească de contencios administrativ 
competentă, potrivit legii.  Termenul maxim pentru 
sesizarea instantei este de 30 de zile de la data de la care 
petentul a avut cunostinta de documentul cu privire la 
care se face sesizarea. F) Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  
Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel 
puțin 20 zile calendaristice înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor, după cum urmează: • 
Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare către 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a în data de 
08.06.2022. • Anunțul de licitație a fost transmis spre 
publicare către un cotidian de circulație națională și 
într-unul de circulație locală în data de  08.06.2022. • 
Anunțul de licitație a fost postat pe site-ul Primăriei 
Sector 5 https://sector5.ro/ în data de 08.06.2022.

PIERDERI
Pierdut legitimație de serviciu eliberată de Secretari-

atul General al Guvernului pe numele Claudiu-Con-
stantin Năstasă. O declar nulă.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

ipar  DeaPrint Bucureș  
și aramond Cluj


