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OFERTE SERVICIU
Gogeco SRL angajează lucrători sortatori deșeuri. 

Cerințe: limba engleză. Informații la tel. 0749.643.051.

SC MCA Invest Industrial SRL cu sediul în Mintia, 
județul Hunedoara, angajează: spălător auto COR 912201 -7 
posturi, mecanic auto cod COR 723103 -20 posturi, vopsitor 
auto cod COR 713205 -10 posturi, tinichigiu -10 posturi, 
sudor -5 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe specifice 
în domeniu.  CV-urile se vor depune la punctul de lucru din 
localitatea Mintia, strada Recoltei nr.7, până la data de 
10.06.2022, iar interviul va avea loc în data de 14.06.2022, 
ora 10.00, la sediul firmei.

Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei 
Române, cu sediul în București, Calea Griviței, nr. 21, 
sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de Inspector de specialitate IA, jumătate de normă, 
pe durată nedeterminată, în cadrul Biroului Financiar-con-
tabilitate și Achiziții publice (personal contractual). Data 
limită de depunere a Dosarelor de concurs este 29.06.2022, 
ora 14.00, la Compartimentul Resurse Umane, etaj 5, 
camera 504. Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 10.00-14.00, la telefonul 021.319.65.31/ 
021.319.65.06 sau pe site-ul www.imar.ro

SC Altacces SRL angajează alpinist utilitar cod COR 
711920. CV-uri se depun la adresa de email: officem-
vtop@gmail.com, iar selecția va avea loc în data de 
11.06.2022. Tel.0766.274.206.

PF Iancu Nicolae angajează îngrijitor animale COD 
COR 921201. Cv-uri se depun la adresa de email: o¡cem-
vtop@gmail.com, iar selecția va avea loc în data de 
11.06.2022. Tel.0766.274.206.

U.M. 01265 Dej din Ministerul Apărării Naționale 
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual, Muncitor calificat IV (electri-
cian)/studii medii, astfel: - 05.07.2022, ora 11.00 - proba 
practică; - 06.07.2022, ora 10.00 – interviul; - vechimea nu 
este necesară, dar constituie un avantaj; - data limită de 
depunere a dosarelor – 28.06.2022, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul 
UM 01265 Dej, strada Pandurilor, nr. 1, loc. Dej, județul 
Cluj, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 
0264214181, interior 311.

Posturi vacante la Inspectoratul Școlar Județean 
Călărași. Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu 
sediul în Municipiul Călărași, Str.Sloboziei, nr.28, 
Județul Călărași, anunță organizarea concursului pentru 
ocuparea posturilor vacante de experți/lectori, pe peri-
oadă determinată, în cadrul proiectului „ÎNTOAR-
CE-TE LA ȘCOALĂ!” Cod SMIS: 136045 NR: POCU/66
5/6/23/136045/08.12.2020. Depunerea dosarelor de 
concurs se realizează până la data de 27.06.2022. Relații 
suplimentare la sediul instituției din Str.Sloboziei, nr.28, 
tel.0242.315.949, Email: isjcalarasi@gmail.com

Primăria Oraș Balș, cu sediul în str.N.Bălcescu nr.14, 
județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante contractuale de execuție perioadă nedeter-
minată, în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare, astfel: Serviciul 
Gospodărire Urbană: -1 post inspector de specialitate debu-
tant; -2 posturi muncitor calificat III; -1 post muncitor cali-
ficat IV. Condiții specifice: Serviciul Gospodărire Urbană: 
inspector de specialitate debutant, nivel studii superioare: 
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în specializarea: horticultură/ agro-
nomie /peisagistică; -Nu se cere vechime în specialitate. 
Muncitor calificat III: -Studii medii (cu sau fără diplomă de 
bacalaureat) sau generale; -Minimum 2 ani vechime în 
muncă. Muncitor calificat IV: -Studii medii (cu sau fără 
diplomă de bacalaureat) sau generale; -Nu se cere vechime 
în muncă. Candidații vor îndeplini condițiile prevăzute la 
art. 3 din H.G. nr. 286/2011 republicată. Concursul va avea 
loc în data de 05.07.2022, ora 09.00, proba scrisă și în data de 
07.07.2022, ora 13.30, interviu, la sediul Primăriei Orașului 
Balș, cu sediul în str.N.Bălcescu nr.14, județul Olt. Dosarele 
de concurs se depun la sediul Primăriei, Compartiment 
Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv în 
perioada 14.06.2022-27.06.2022, ora 16.00. Bibliografiile se 
afișează la sediul Primăriei Orașului Balș, județul Olt și pe 
site-ul Primăriei Orașului Balș, www.primariabals.eu. 
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0249/450.145.

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Săcelu, str.
Principală nr.87, județul Gorj, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale, de execuție, vacante, de asistent 
medical comunitar -grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Asistență Socială și Sănătate. Informații 
concurs: -locul desfășurării concursului: sediul Primăria 
Comunei Săcelu, str.Principală nr.87, comuna Săcelu, 
județul Gorj; -data desfășurării probei scrise: 05 iulie 2022, 
ora 10.00; -data desfășurării interviului: 07 iulie 2022, ora 
10.00; -dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul 
instituției în perioada 14.06.2022-27.06.2022, ora 16.00, din 
sat Săcelu, strada Principală nr.87, comuna Săcelu, județul 
Gorj. Condițiile generale: Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute din H.G. nr. 286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea princi-
piilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. Condiții specifice: -studii de specialitate: diplomă 
școală sanitară postliceală; -certificat de membru al Ordi-
nului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asisten-
ților Medicali din România; -experiență în specialitatea 
studiilor: minimum 6 luni; -adeverință care să ateste că a 
susținut și promovat examenul de debutant. Persoana care 
asigură secretariatul comisiei de concurs: -date suplimen-
tare se pot obține la sediul instituției din sat Săcelu, strada 
Principală nr.87, comuna Săcelu, județul Gorj, telefon 
0253/275.502, e-mail: primariasacelu@gmail.com; -persoană 
de contact: domnul Iutalim Ion Liviu -responsabil resurse 
umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 
comunei Săcelu, județul Gorj, tel.0786.949.434.

Unitatea Militară 01752 Sighișoara, cu sediul în munici-
piul Sighișoara, str.Nicolae Filipescu nr.3A, jud. Mureș, 
organizează concurs în baza Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru ocuparea funcției de execuție vacantă de personal 
civil contractual pe perioadă nedeterminată de: -contabil 
debutant în compartimentul contabilitate la contabil șef din 
Unitatea Militară 01752 Sighișoara. Concursul se va desfă-
șura la sediul Unității Militare 01752 Sighișoara, din muni-
cipiul Sighișoara, str. Nicolae Filipescu nr.3A, jud.Mureș, 
astfel: -Proba scrisă în data de 06.07.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 12.07.2022, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) în 
domeniul financiar-contabil; studii medii (liceu cu diplomă 
de bacalaureat) și absolvirea unui curs care să ateste califi-
carea de contabil; -nu necesită vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului; -condiţiile generale de 
participare la concurs sunt cele prevăzute de art.3 din HG 
286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Unității Militare 01752 Sighișoara, din municipiul Sighi-
șoara, str.Nicolae Filipescu nr.3A, jud. Mureș. Relaţii supli-
mentare și coordonatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: La sediul instituției: Unitatea Militară 
01752 Sighișoara, din municipiul Sighișoara, str.Nicolae 
Filipescu nr. 3A, jud.Mureș, persoană de contact: Kovacs 
Cristian-Ludovic, la telefon 0265/770.050, int.111, între orele 
08.00-16.00, e-mail: um01752@yahoo.com.

Unitatea Militară 01764, cu sediul în municipiul Brăila, 
str.Calea Călărașilor nr.309, judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, 
de: muncitor calificat III (tâmplar), muncitor calificat III 
(electrician), conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data 
de 05.07.2022, ora 10.00; -Proba practică în data de 
09.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în data de 11.07.2022, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: -muncitor calificat 
III (tâmplar): -studii: școală profesională sau studii medii în 
domeniul prelucrării lemnului; -vechime: minim 6 luni în 
muncă pe specialitate; -condiții specifice: diplome de absol-
vire a unei școli tehnice/ profesional de profil, vechimea 
efectivă în domeniul funcției de minim 6 luni, abilități și 
cunoștințe de executare a lucrărilor în domeniul prelucrării 
lemnului, spirit de inițiativă, comunicare, lucru în echipă, 
rezistenață la stres, efort fizic; -muncitor calificat III (electri-
cian): -studii: scoală profesională sau studii medii în dome-
niul instalațiilor și utilajelor electrice; -vechime: minim 6 
luni în muncă pe specialitate; -condiții specifice: diplome de 
absolvire a unei școli tehnice /profesional de profil, vechimea 
efectivă în domeniul funcției de minim 6 luni, abilități și 
cunostințe de executare a lucrărilor în domeniul instalațiilor 
și utilajelor electrice, spirit de inițiativă, comunicare, lucru 
în echipă, rezistență la stres, efort fizic. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a la sediul Unității Militare 
01764 Brăila. Relaţii suplimentare la sediul Unității Militare 
01764 Brăila, persoană de contact: Staret Adrian telefon 
0239/684.547/interior 119.

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de 
Investiții și Promovare a Exportului Iași organizează 
concurs de recrutare, în data de 05.07.2022, ora 09.30 (proba 
scrisă), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui 
post contractual de consilier I (studii superioare) din cadrul 
Compartimentului economic, juridic, resurse umane și 
administrativ, în următoarele condiții: -studii superioare 
finalizate cu diplomă de licență în domeniul stiințelor econo-
mice sau inginerești, -vechime în muncă: minimum 5 ani. 
Înscrierea candidaților se realizează în10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului, în perioada 10–27 iunie 2022, la 
sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atra-
gere de Investiții și Promovare a Exportului Iași din Bdul 
T.Vladimirescu nr.45A, bloc B2- Iasicon Towers. Informaţii 
suplimentare se obţin de pe site-ul www.immnordest.ro sau 
la nr.0371.402.212.

Secţia de Filologie și Literatură din cadrul Academiei 
Române scoate la concurs un post de conducere -  director 
institut de cercetare gradul I, cu jumătate de normă, pe o 
perioadă determinată (mandat de 4 ani) – la Institutul de 
Filologie Română „Al.Philippide”,  Filiala Iași. Condiţii 
pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă durată 
și titlul știinţific de doctor; experienţă în activitatea de 
cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani; titlul 
de cercetător știinţific gradul I, profesor universitar sau 
membru titular ori corespondent al Academiei Române; în 
mod excepţional pot candida și cercetători știinţifici, CS II 
sau conferenţiari universitari; competenţă managerială, 
decizională și profesională, probată prin experienţa aneri-
oară și/sau prin atestat pentru management în cerceta-
re-dezvoltare. Actele necesare pentru dosarul de concurs 
sunt afișate pe site-ul instituţiei și se depun la Registratura 

Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, 
București până la data de 11 iulie 2022, ora 15:00 (termenul 
limită de depunere: 30 de zile calendaristice de la data 
publicării anunţului). Concursul constă în analiza și evalu-
area dosarului candidatului, proba interviului și audierea 
candidatului cu privire la susţinerea proiectului managerial 
și se va desfășura la sediul Academiei Române (Calea 
Victoriei nr. 125, sector 1, București), în data de 25 iulie, ora 
12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 
8.00-12.00 la telefon: 0312254073/181 sau la sediul Acade-
miei Române, camera 49.

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  expert gr. II, Biroul încadrare și dezvoltare 
profesională/ A1-Personal și Mobilizare, stat major, studii 
superioare într-unul din domeniile “Sociologie”, speciali-
zarea „Resurse umane”/„Drept”, specializarea „Drep-
t”/”Științe administrative”, specializările „Administrație 
publică” sau „Asistență managerială și administrativă”/”-
Management”, specializarea „Management”, cu o vechime 
în muncă de minim 3 ani și 6 luni, astfel: -27.06.2022, ora 
15.00 – data limită de depunere a dosarelor; -05.07.2022, ora 
10.30 – proba scrisă; -11.07.2022, ora 10.30 – interviu. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concursului se vor desfășura 
la sediul U.M. 01867 Mihai Bravu, strada Gării nr. 2, locali-
tatea Mihai Bravu, județul Giurgiu, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale 
Secretariatului, la telefon: 0762946414 Iordache 
Ramona/0753546466 Buzea Mihai.

Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna 
Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, judeţul Ialomița, în 
baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează 
concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale de 
execuție vacante din cadrul Compartimentului adminis-
trativ, astfel: -Șofer - Guard II. Probele stabilite pentru 
concurs sunt: Proba scrisă în data de 05.07.2022, ora 10,00. 
Proba interviu în data de 07.07.2022, ora 10,00. Ambele 
probe se vor desfășura la sediul Primăriei Comunei 
Manasia, str. Biserica Veche, nr. 1, Județul Ialomița. 
Termenul de depunere a dosarelor-10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv până la data de 27.06.2022, ora 
16,00, la Registratura primăriei. Condiții de participare la 
concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contrac-
tuale de execuție vacante de șofer și guard II: -să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de art. 3 din HG nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile și completările ulterioare. -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat;  - vechime în muncă  -5 ani; -nu 
necesită vechime în specialitatea studiilor; -candidații 
pentru postul de șofer vor avea permis de conducere catego-
riile B, B1, C, C1, BE, CE. Relații suplimentare se pot obține 
la telefon: 0243/255681, e-mail: primmanasia@gmail.com.

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher 
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale temporar vacante de execuție: perioadă deter-
minate: 1 post contractual temporar vacant de execuție – 
Consilier juridic gr. IA (pe perioadă determinată până la 

întoarcerea titularului de post din concediu de creștere 
copil) - Compartiment Juridic: - studii superioare absolvite 
cu diplomă în domeniul științelor sociale (științe juridice); - 
vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 ani;  - 
vechime în muncă: minimum 15 ani. 1 post contractual 
temporar vacant de execuție – Consilier juridic gr. IA (pe 
perioadă determinată până la întoarcerea titularului de post 
din concediu de creștere copil) - Compartiment Juridic: - 
studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul științelor 
sociale (științe juridice); - vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 1 ani; - vechime în muncă: minimum 15 ani. 
Concursul va avea loc la sediul CNCR-RK din Splaiul 
Independenţei, nr. 202A, etaj 9, sector 6, București, în data 
de 01.07.2022 - proba scrisă (ora 10:00) și proba interviu în 
data de 07.07.2022 (ora 10:00). Perioada de depunere a 
dosarelor de concurs se va desfășura în data de 10.06.2022-
24.06.2022, 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.       

Direcţia audit intern a Ministerului Apărării Naţionale 
organizează concurs pentru încadrarea postului de auditor 
gr. I la Serviciul audit intern teritorial nr. 1 București (UM 
02231 București) și postului de auditor gr. I la Serviciul audit 
intern teritorial nr. 7 Buzău (UM 02237 Buzău). Concursul 
se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, și Normelor privind ocuparea prin 
concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant 
de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţio-
nale, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 
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M.68/2015. La concurs pot participa numai candidaţii care 
au fost avizaţi favorabil la interviul de avizare, susţinut 
conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exerci-
tarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 1086/2013. Detalii privind posturile 
scoase la concurs, desfășurarea interviului de avizare și a 
probelor de concurs: - studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalente (pentru 
postul de auditor gr. I la UM 02231 București), respectiv 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, sau echivalente, în domeniul știinţe economice sau 
inginerești (pentru postul de auditor gr. I la UM 02237 
Buzău); - experienţă în specialitatea studiilor cerute: minim 
4 ani; - locul de desfășurare a interviului de avizare și a 
probelor de concurs: sediul Direcţiei audit intern, situat în 
situat în Bd. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, București; - 
data și ora desfășurării interviului de avizare: 04.07.2022, 
începând cu ora 10.00; - data și ora desfășurării probelor de 
concurs: 05.07.2022, începând cu ora 10.00 (prima probă de 
concurs - proba scrisă) și 11.07.2022, începând cu ora 10.00 
(a doua probă de concurs - interviul); - locul și data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: sediul Direcţiei audit 
intern, până la data de 27.06.2022 ora 16.00. Detaliile 
privind documentele solicitate, condiţiile generale și speci-
fice, calendarul desfășurării interviului de avizare și 
probelor concursului, precum și tematica și bibliografia sunt 
afișate la sediul Direcţiei audit intern (Bd. Dr. Taberei nr. 
7-9, sector 6, București), precum și pe pagina de Internet a 
Direcţiei audit intern dai.mapn.ro Secțiunea ANUNȚURI 
și pe portalul posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la tel. 021 3155485 int. 2321 sau 0754.015.947, în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”, cu 
sediul în București, Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a următoarelor posturi contractuale vacante  în cadrul 
structurilor organizatorice din unitate, după cum urmează: 
Serviciul Financiar-Contabilitate: • 1 post economist 
specialist IA; - diploma de licenta; - diploma de bacalau-
reat; - 6 ani si 6 luni vechime in specialitate. Serviciu 
Evaluare si Statistica Medicala: • 1 post referent de specia-
litate gradul I: - diploma de licenta; - diploma de bacalau-
reat; - 6 ani si 6 luni vechime in specialitate. Serviciul 
tehnic: • 1 Post muncitor i-instalator sanitar: - diploma de 
scoala generala; - 9 ani vechime in meserie; - disponibilitate 
de lucru in ture; • 1 Post muncitor ii-lacatus mecanic: - 
diploma de scoala generala; - 6 ani vechime in meserie; - 
disponibilitate de lucru in ture. • 2 Posturi muncitor 
I-lacatus mecanic: - diploma de scoala generala; - 9 ani 
vechime in meserie; - disponibilitate de lucru in ture. • 1 
Post muncitor I-electrician: - diploma de scoala generala; - 
9 ani vechime in meserie; - disponibilitate de lucru in ture. 
• 2 Posturi muncitor I-fochist: - diploma de scoala generala; 
- 9 ani vechime in meserie; - disponibilitate de lucru in ture. 
Bloc operator: • 2 Posturi de infirmieră: - școală generală; 
- 6 luni vechime în activitate; - curs de infirmieră; - disponi-
bilitate de lucru în ture. Laborator explorari functionale: • 
1 Post de infirmieră: - școală generală; - 6 luni vechime în 
activitate; - curs de infirmieră. Laborator explorari functio-
nale: • 1 Post asistent medical generalist principal (S)-SEF: 
- diploma de licenta in specialitate; - diploma de bacalau-
reat; - examen de grad principal; - 5 ani vechime ca asistent 
medical. Serviciul Anatomie Patologica: • 2 Posturi de 
asistent medical specialitatea laborator (PL): - diploma de 
scoala postliceala specialitatea laborator; - diploma de 
bacalareat; - 6 luni vechime in specialitate. • 1 Post de 
registrator medical debutant: - diploma de bacalaureat; - 
curs/competente operare pc; - fara vechime in activitate. 
Laborator Radiologie si Imagistica Medicala: • 3 Posturi 
infirmieră: - școală generală; - 6 luni vechime în activitate; 
- curs de infirmieră; - disponibilitate de lucru în ture. Sectia 
Clinica Neurochirurgie III: • 1  post de infirmieră; - școală 
generală; - 6 luni vechime în activitate; - curs de infirmieră; 
- disponibilitate de lucru în ture. Concursul se va desfășura 
la sediul instituţiei, astfel: 1. Selecția de dosare – 27.06.2022. 
2. Proba scrisă – 05.07.2022, ora 09.00., în Amfiteatrul 
Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie și Amfiteatrul 
U.P.U.3. proba practică – 08.07.2022, ora 09.00., în cadrul 
structurilor organizatorice. 4. Interviul – 13.07.2022, în 
Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie. 
Persoanele interesate pot depune dosarul de înscriere în 
perioada 10.06.2022-24.06.2022 (inclusiv), ora 14.00, la 
sediul spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 021 334 30 25, interior 1122 și 1123. 
Serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului www.bagda-
sar-arseni.ro

Primăria Comunei Dudești, cu sediul în comuna Dudești  
judeţul Brăila, Strada: Primăriei nr.6, scoate la concurs 1 
post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată: -asis-
tent medical comunitar. Condiții specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor-studii postliceale sanitare; 
-cunostințe de operare calculator- nivel minim; -vechime: 6 
luni. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei 
Dudești, cu sediul în comuna Dudești judeţul Brăila, 
Strada: Primăriei, nr.6, după cum urmează: Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei 
Dudești, începând cu data de 10.06.2022 până la data de 
24.06.2022. Selecția dosarelor va avea loc în data de 
27.06.2022. Proba scrisă va avea loc în data de 05.07.2022, 
orele 10.00. Interviul va avea loc în data de 07.07.2022  orele 
10.00. Data limită pâna la care candidații vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare dar nu 
mai târziu de data de 24.06.2022, ora 10.00, la sediul Primă-
riei comunei Dudești. Bibliografia și condițiile de participare 
sunt afișate la sediul primăriei comunei Dudești și pe site 
www.comunadudesti.ro. Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Primăriei Comunei Dudești, cu sediul în comuna 
Dudești  judeţul Brăila, Strada: Primăriei nr.6 Tel. 
+40239663415 sau pe pagina de internet  www.comunadud-
esti.ro.

În temeiul H.G.286/2011, modificată prin Hotărârea 
nr.1027/2014, Editura Academiei Române, unitate din 
subordinea Academiei Române, cu sediul în București, 
Calea 13 Septembrie, nr.13, Sector 5, scoate la concurs 
următoarele posturi vacante, cu normă întreagă, pe durată 
nedeterminată: -4 posturi de redactor, gradul IA(S), 
gradația 5; - 2 posturi de redactor, gradul I(S), gradația 5; -1 
post de redactor, gradul II(S), gradația 5. Cerinţe: -absolvent 
studii superioare cu  diplomă de licenţă, într-una din speci-
alitățile: matematică, fizică, informatică sau științe 
umaniste; -experienţă minim 8 ani; -cunoștinţe de operare 
PC. Candidaţii vor depune dosarele de concurs la Biroul 

Resurse Umane al Editurii Academiei Române până la data 
de 27.06.2022, orele 14.00. Condiţiile de participare și relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9.00-14.00 la 
telefon: 021.318.81.06, interioarele 2102 și 2111, persoană de 
contact: Prică Ion. Concursul va consta într-o probă scrisă 
în data de 05.07.2022, ora 11:00, iar interviul se va desfășura 
în data de 07.07.2022, ora 11:00 la sediul Editurii Academiei 
Române din Calea 13 Septembrie nr.13, Sector 5, București.

Școala Gimnazială Nr. 86 cu sediul în: localitatea Bucu-
rești, strada Intrarea Reconstrucţiei, nr.6A, Sector 3, organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat 
prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. 
nr.1027/2014. Denumirea postului: administrator de patri-
moniu-1 post vacant contractual, pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii superioare de specialitate în domeniul 
economic, inginer/ subinginer cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 1 an; -cunoștințe de operare pe calculator: 
internet, e-mail, Oªce (Word, Excel), programe de contabi-
litate, platformă SEAP/SICAP; -spirit organizatoric; -abili-
tăți de comunicare și relaţionare; -abilități de lucru în 
echipă; -capacitate de gestionare a timpului și priorităţilor 
(mai ales în condiţii de stres); -disponibilitate pentru 
program flexibil; -fără sancțiuni disciplinare. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: Selectarea dosarelor de 
înscriere–28.06.2022  orele 10,00. Proba scrisă: data de 
05.07.2022, ora 10,00, la sediul instituţiei. Proba de interviu: 
data de 08.07.2022, ora 10,00, la sediul instituţiei. Data 
limită până la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 27.06.2022, ora 12,00, la sediul 
instituţiei. Date contact: Lixandra Eugenia tel.: 0314250608.

Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Ion Jianu”-Pitești 
organizează:concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante de personal civil contractual: 1 post de infirmieră 
debutant la compartiment gastroenterologie din secția 
medicină internă; 1 post de infirmieră debutant la compar-
timent neurologie din secția medicină internă; 1 post de 
infirmieră debutant la spitalizare de zi. Condiții specifice:-
nivelul studiilor: minim studii generale cu certificat de 
capacitate/de absolvire a învățământului de 8 ani; Cursuri: 
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medi-
cali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infirmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia gene-
rală resurse umane și certificare; vechime în muncă și în 
specialitate:nu necesită vechime. Concursul se va desfășura 
la sediul S.M.U.“dr. Ion Jianu”-Pitești  sau la Cercul Militar 
Pitești din P-ța. Muntenia, nr.2, în funcție de numărul de 
candidați, după cum urmează:proba scrisă în data 
de:05.07.2022 ora 10.00 și proba de interviu în data de 
11.07.2022 ora 10.00. Data limită de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este 27.06.2022 ora 13.00. Relaţii 
suplimentare pe site-ul: www.smupitesti.org la rubrica 
anunţuri și la secretariatul comisiei de concurs la 
S.M.U.”Dr. Ion Jianu”-Pitești cu sediul în mun. Pitești, str.
Negru Vodă nr. 47, jud. Argeș-tel. 0248.218.090, 
0248.218.172/interior.413.

Consiliul Judeţean Suceava anunţă: Consiliul Judeţean 
Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I 
(electrician) și muncitor calificat I (zidar) la Biroul adminis-
trativ din cadrul Serviciului logistic. Concursul se organi-
zează la sediul din municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare 
nr. 36, “Sala Unirii”, în data de 05.07.2022, orele 10:00, 
proba scrisă. Interviul va avea loc într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. I.Condiţii generale: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul - 
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. II.Condiţiile specifice: II.1. Muncitor calificat I 
(electrician) -un post vacant: -studii generale sau studii 
medii absolvite cu diplomă; -certificat/ atestat de calificare 
în meseria electrician; -vechime în muncă: minimum 6 ani 
și 6 luni; -vechime în meseria de electrician: minimum 4 
ani. II.2. Muncitor calificat I (zidar) -un post vacant: -studii 
generale sau studii medii absolvite cu diplomă; -certificat/ 
atestat de calificare în meseria de zidar; -vechime în 
muncă: minimum 6 ani și 6 luni; -vechime în meseria de 
zidar: minimum 4 ani. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului, la registratura Consiliului Judeţean 
Suceava din Municipiul Suceava str. Ion Grămadă nr. 1-3. 
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, 
bibliografie, etc. se pot obţine de la: -avizierul și pagina de 
internet a Consiliului Județean Suceava www.cjsuceava.ro; 
-secretarul comisiei, tel. 0724564827.

Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului- 
AAAS, cu sediul în București, str. Cpt. Av. Alexandru 
Șerbănescu nr. 50, sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale vacante, conform 
HG286/23.03.2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, de: -expert gradul IA: 2 posturi, -expert gradul I: 3 
posturi, -expert gradul II: 2 posturi, -expert debutant: 1 
post, -consilier juridic gradul IA: 4 posturi, -consilier 
juridic gradul II: 3 posturi, -inspector de specialitate gradul 
IA: 1 post, -inspector de specialitate gradul II: 1 post, 
-referent treapta IA: 1 post, -șofer I: 1 post. Concursul se va 
desfășura la sediul din București, str. Cpt. Av. Alexandru 
Șerbănescu nr.50, sector 1, astfel: Proba scrisă în data de 
05.07.2022, ora 10.00. Proba interviu în data de 11.07.2022, 
ora 08.30. Pentru participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: -studii medii finali-
zate cu sau fără diplomă de bacalaureat, după caz, sau 
studii superioare la o instituție de învățământ superior din 
țară sau străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (a se 
vedea anunțul de pe site-ul www.aaas.gov.ro); -experiență 
profesională pe posturi cu studii medii/superioare de până 
la 7 ani, după caz, dovedită cu documente (a se vedea 
anunțul de pe site-ul www.aaas.gov.ro). Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul AAAS. Relații suplimentare 
la sediul AAAS din str.Cpt.Av. Alexandru Șerbănescu 
nr.50, sector 1, București, persoane de contact: -Țarin 
Adina-Dionisia, telefon 021.303.63.54, pentru Direcția 
Economică; -Andrei Cecilia, telefon 021.303.61.98, pentru 
Direcția Juridică; -Vîja Măndița, telefon 021.303.61.04, 

pentru Direcția Politici Comunitare și Legi Speciale; 
-Papuc Maria-Mihaela, telefon 021.303.6326, pentru Servi-
ciul Control; -Ioniță Cristina, telefon 021.303.61.22, pentru 
Biroul Documente Secrete, Informații Clasificate și Arhivă; 
-Bîrsan Romeo, telefon 021.303.61.51, pentru Serviciul 
Administrativ și Achiziții; -Sileanu Adrian, telefon 
0213036549, pentru Serviciul Creanțe din cadrul Direcției 
Creanțe; -Păun Cristina, telefon 021.303.61.53, pentru 
Corpul Propriu de Executori Fiscali din cadrul Direcției 
Creanțe; -Grigore Tudor-Andrei, telefon 021.303.63.06, 
pentru Compartimentul Informatică și Baze de Date.

La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
numărul 546 din 30.05.2022 la anunţul cu numărul de înre-
gistrare 334.103 U.A.T. Români, adresa: sat Români, 
comuna Români, jud.Neamț, pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de muncitor calificat -electrician, 
treapta profesională I și conducător auto treapta profesio-
nală I, conform HG 286/2011, se face următoarea rectificare: 
-în loc de: „Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: a)are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c)are capacitate deplină de exerciţiu; d) are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; e)
îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; f) studii (obligatoriu): medii/generale; g)vechime 
(obligatoriu): 5 ani; h)pentru postul de muncitor - electrician 
treapta profesională I; permis conducere categoria B; i)
pentru postul de conducator auto  treapta profesională I; 
permis conducere categoria B, C, E.” se va citi: „Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a)are cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor  
aparţinând Spaţiului Economic European și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c)are 
capacitate deplină de exerciţiu; d) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza    adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; e)îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; f) studii 
(obligatoriu): medii/generale; g) vechime (obligatoriu): 6 ani 
și 6 luni; h)pentru postul de muncitor -electrician treapta 
profesională I; permis conducere categoria B; i)pentru 
postul de conducator auto treapta profesională I; permis 
conducere categoria B, C.” Restul anunţului rămâne 
neschimbat. (Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei 
Monitorului Oficial al României, Partea a III-a.)

Primăria Comunei Budești, judeţul Vâlcea, cu sediul în 
comuna Budești, sat Budești, str.Principală, nr.64, judeţul 
Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a 5 (cinci) posturi contractuale vacante, 
conform art. 7 din H.G.R. nr. 286/2011 (actualizată) pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, astfel: -1 post Medic stomatolog 
-în cadrul compartimentului de asistență medical a unită-
ților de învățământ; -1 post șef Compartiment întreținerea 
și gospodărirea domeniului public și privat debutant; -1 
post Șofer în cadrul compartimentului întreținerea și 
gospodărirea domeniului public și privat; -și 2 posturi de 
muncitor calificat în cadrul compartimentului întreținerea 
și gospodărirea domeniului public și privat. Condiţii speci-
fice pentru Medic stomatolog: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea 
stomatologie/medicină dentară; -vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 3 ani; -certificat de membru CMD în 
termen de valabilitate; -asigurarea de malpraxis în termen 
de valabilitate; -constituie un avantaj experiența dovedită 
cu documente justificative care să ateste desfășurarea acti-
vității în ramura de medicină școlară; -concurs pentru 
ocuparea postului. Condiţii specifice pentru Șef Comparti-
ment întreținerea și gospodărirea domeniului public și 
privat (debutant): -studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul știinţelor 
juridice; -cunoștințe programare/operare PC, dovedite cu 
documente emise în condițiile legii; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită 

-debutant; -concurs pentru ocuparea postului. Condiţii 
specifice pentru Șofer: -studii generale/medii/liceale finali-
zate cu diplomă de absolvire; -conducător auto categoria B, 
C și E; -necesită vechime în muncă în meseria de șofer de 
minimum 10 ani; -disponibilitate la program prelungit în 
anumite condiții; cunoștințe de mecanică auto; -concurs 
pentru ocuparea postului. Condiţii specifice pentru 
muncitor calificat: -studii generale/medii/liceale finalizate 
cu diplomă de absolvire; -minimum 2 ani vechime în 
câmpul muncii; -calificare în meseria de agricultor, horti-
cultor, construcții, instalații sau alte profesii aferente; 
-concurs pentru ocuparea postului. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: -14.06.2022-27.06.2022, 
ora 15.00; -termen limită de depunere a dosarelor; 
-05.07.2022, ora 09.00 -proba scrisă; -07.07.2022, ora 09.00 
-interviul. Relaţii suplimentare se obţin de la comparti-
mentul juridic-resurse umane -telefon 0250/760.374 sau pe 
site-ul institutiei www.primaria-budesti.ro.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Mi-
litară ,,Cantacuzino” București cu sediul în strada Splaiul 
Independenței nr.103, sector 5, localitatea București, 
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: Șef secție gr.II –  Secția de producție 
reactivi de diagnostic și medii. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:  studii: studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul biotehnologiei / chimiei / ingineriei 
chimice / biochimiei tehnologice / biologiei / farmaciei / 
medicine umane / medicinei veterinare, vechimea în 
muncă și în specialitate: minim 5 ani, astfel:  - 28.06.2022, 
ora 15.00, data limită de depunere a dosarelor, - 05.07.2022, 
ora 10.00 - proba scrisă; - 11.07.2022, ora 10.00 – interviul. 
Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul Institutului „Cantacuzino”, strada Splaiul 
Independenței nr. 103, sector 5, localitatea București, unde 
vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretarului comisiei: Daniel SIMION, telefon 
021.306.93.27, între orele 08.00-15.00.

Referent de specialitate gr.I –  Biroul Achiziții Comune. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, 
vechimea în muncă : minim 6 ani și 6 luni, vechime în 
specialitate: minim 6 ani și 6 luni, perfecționări/specializări: 
curs expert achiziții publice, astfel:  - 27.06.2022, ora 15.00, 
data limită de depunere a dosarelor; - 05.07.2022, ora 09.00 
- proba scrisă; - 11.07.2022, ora 09.00 – interviul.

Economist debutant –  Biroul Achiziții Comune. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii:  studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, 
astfel: - 27.06.2022, ora 15.00, data limită de depunere a 
dosarelor; - 05.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 
11.07.2022, ora 09.00 – interviul.

Economist specialist IA –  Biroul Planificare Achiziții. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:   studii universitare 

de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul economic, vechimea în muncă : minim 6 ani 
și 6 luni, vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni, 
astfel: - 27.06.2022, ora 15.00, data limită de depunere a 
dosarelor; - 04.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 
08.07.2022, ora 09.00 – interviul.

Referent debutant –  Biroul Planificare Achiziții. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:   studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, astfel: -  27.06.2022, ora 
15.00, data limită de depunere a dosarelor; - 04.07.2022, 
ora 09.00 - proba scrisă; - 08.07.2022, ora 09.00 – interviul. 
Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul  Institutului „Cantacuzino”, strada Splaiul 
Independenței nr. 103, sector 5, localitatea București, 
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretarului comisiei: Ramona 
SPIRESCU, telefon 021.306.91.11, între orele 08.00-15.00.

Unitatea Militară 02472 București, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante 
de execuţie de personal civil contractual: 1 post de 
muncitor calificat III-I (electrician constructor montator 
aparataj și cabluri), vechime în muncă și în meserie minim 
3 ani, nivelul minim al studiilor- învățământ liceal cu 
diplomă de bacalaureat sau profesional; 2 posturi de 
muncitor calificat III-I (instalator instalaţii tehnico-sani-
tare), vechime în muncă și în meserie minim 3 ani, nivelul 
minim al studiilor- învățământ liceal cu diplomă de baca-
laureat sau profesional; 1 post de muncitor calificat III-I 
(zugrav-vopsitor), vechime în muncă și în meserie minim 3 
ani, nivelul minim al studiilor- 10 clase/școala profesio-
nală. Concursul se va desfășura conform următorului 
calendar: 04-07.07.2022- testarea psihologică; 
11-21.07.2022- vizita medicală; 25.07.2022, ora 10.00- proba 
scrisă; 01.08.2022, ora 10.00- proba practică; -data limită 
de depunere a dosarelor de concurs: 27.06.2022, ora 14.00. 
Dosarele se depun la sediul Unităţii Militare 02472, str. 
Izvor nr.110, sector 5, București, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare, iar proba scrisă și proba 
practică ale concursului se vor organiza și desfășura în 
cazarma din Bd.Drumul Taberei nr.7D, sector 6, Bucu-
rești. Date de contact ale secretariatului: telefon 
021.410.40.40, interioare 1001.856, 1001.262, 1038.136.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copi-
lului Covasna organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie temporar 
vacante din subunităţile de mai jos: a)La Centrul rezidenţial 
pentru copii cu dizabilităţi Baraolt: -1 asistent medical, nivel 
studii medii/postliceale, fără condiţii de vechime în specia-
litatea studiilor; b) La Centrul de recuperare pentru copilul 
cu dizabilități Întorsura Buzăului: -1 asistent social practi-
cant, nivel studii superioare, condiţii de vechime în speciali-
tatea studiilor minimum 6 luni; c) La Centrul de reabilitare 
a copiilor cu handicap „Székely-Potsa” Chilieni: -1 educator, 
nivel studii medii/postliceale, fără condiții de vechime în 
specialitatea studiilor; d) La Centrul de recuperare pentru 
copilul cu handicap Sfântu Gheorghe: -1 fiziokinetotera-
peut, nivel studii superioare, fără condiții de vechime în 
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Documentația și anexele aferente sunt disponibile, pentru consultare, pe site-ul 
Primăriei Municipiului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica „Proiecte de acte 
normative supuse consultării”.

Se pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la 
proiectul supus consultării, până la data de 22.07.2022, pe formularul de consultare 
publică on-line, disponibil pe site-ul instituției, www.primariacraiova.ro sau la Centrul 
de Informații pentru Cetățeni și Audiențe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, 
str. Târgului, nr. 26.
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specialitatea studiilor. Concursul va avea loc în data de 
28.06.2022, ora 9.00 -proba scrisă, iar în data de 01.07.2022, 
ora 9.00 -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 14.06.2022-
20.06.2022, de luni până joi, între orele 8.00-15.00, iar vineri, 
între orele 8.00-13.00. 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.protectiasoci-
alacv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul 
comisiei de concurs: Mester Alexandru, nr.de telefon: 
0267.317.464.

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu“, cu sediul 
în București, str.Gral Gh.Mânu, nr.30, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 
Denumirea postului: 1 post (1 normă întreagă) contractual 
vacant conform HG 286/2011: administrator de patrimoniu 
unitate de învăţământ- perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: Nivelul studiilor: absol-
virea unei instituţii de învăţământ superior; certificate 
absolvire cursuri de specialitate; Vechimea în specialitate: 
nu se solicită. Denumirea postului: 2 posturi (1 normă 
întreagă și 1 post 0,5 normă) contractual vacant conform 
HG 286/2011: îngrijitor- pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: Nivelul studi-
ilor: -medii/generale; certificate absolvire cursuri de specia-
litate; Vechimea în specialitate: nu se solicită. Denumirea 
postului: 3 posturi (3 norme întregi) contractual vacant 
conform HG 286/2011: muncitor calificat (electrician, 
pentru întreţinerea imobilelor și materialului didactic, 
tâmplar)- pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: Nivelul studiilor: -medii/generale; 
certificate absolvire cursuri de specialitate; Vechimea în 
specialitate: nu se solicită. Data și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă- 06.07.2022, ora 09.00, la sediul 
instituţiei, Proba practică- 07.07.2022, ora 09.00, la sediul 
instituţiei, Interviu-08.07.2022, ora 09.00, la sediul institu-
ţiei. Data limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului (28.06.2022, în intervalul 09.00-14.00), 
la sediul instituţiei. Tematica și bibliografia vor fi afișate pe 
site-ul colegiului. Date de contact: Bănică Elena, telefon 
021/310.88.71.

CRUISE FEED SRL, cu sediul social în Mun.Slobozia, 
strada Viilor, nr.3, bloc R3, ap.1, jud.Ialomița, înregistrată la 
ORC  sub nr.J21/310/2022; CUI:46113776, angajează: 
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet  cod COR- 
931301- 20 posturi; Montator placaje interioare și exterioare 
cod COR- 712202- 20 posturi; zidar pietrar cod cor- 711203- 
20 posturi; muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții cod COR- 931302- 20 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen92241gmail.com

UM 02214 București, din Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concursuri de ocupare pe perioadă nedeter-
minată a unui post de personal civil contractual, astfel: 
Contabil grad II, studii medii cu diplomă de bacalaureat, 
curs de specialitate în domeniul financiar-contabil acre-
ditat (pentru persoanele care au absolvit studii medii în 
domeniul economic, nu este necesar curs de specialitate), 
vechime de minim 6 luni  în specialitate, Economist grad 
II, Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul 
fundamental „Științe Sociale”, ramura de știință „Științe 
militare, informații și ordine publică”, domeniul de licență 
„Științe militare, informații și ordine publică”, speciali-
zarea „Management economic-financiar” sau ramura de 
știință „Științe economice”, domeniul de licența „Contabi-
litate”, specializarea „Contabilitate și informatică de 
gestiune” sau domeniul de licență „Economic”, speciali-
zarea „Economie și finanțe” sau domeniul de licența 
„Contabilitate”, specializarea „Contabilitate și informa-
tică de gestiune” sau domeniul de licență „Finanțe”, 
specializarea „Finanțe-bănci”, vechime de minim 6 luni în 
specialitate, referent de specialitate grad III (secretar), 
studii superioare cu diplomă de licență, minim 6 luni 
vechime în muncă. Concursurile vor avea loc pentru cele 
trei posturi, astfel: 05.07.2022, ora 09.00- proba scrisă, 
11.07.2022, ora 09.30- proba practică, 15.07.2022, ora 09.30; 
-proba interviu la sediul UM 02214 București, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, București. Data limită de 
depunere a dosarelor, la sediul UM 02214 București este 
24.06.2022, ora 15.30. Date de contact: tel.021. 410.01.50 
interior 0357, persoana de contact: Cucu Nicoleta-Cata-
lina, secretar.

Primăria Comunei Cudalbi, județul Galați, cu sediul în 
localitatea Cudalbi, Str.Ștefan cel Mare nr.196, judeţul 
Galați, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de consilier II, în cadrul Comparti-
mentului arhivistică, relații publice, resurse umane, secreta-
riat și IT, conform H.G. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -27.06. 2022, ora 12.00: termenul limită 
pentru depunerea dosarelor; -28.06.2022, ora 10.00 -selecția 
dosarelor; -05.07.2022, ora 10.00: proba scrisă; -06.07.2022, 
ora 10.00: proba interviu. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Cudalbi, județul Galați, telefon/fax: 
0236/862.055, e-mail: cudalbi@gl.e-adm.ro.

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în 
Aleea Barajul Dunării nr.5, sector 3, București, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post contractual 
vacant, pe perioadă nedeterminată, aprobat prin HG nr.286/ 
2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: 1 post analist programator cu studii superi-
oare. Condiţii specifice de participare la concurs: -Nivelul 
studiilor: studii superioare de specialitate, -Vechime în 
specialitate: minim 1 an, -Configurare, administrare reţele 
de calculatoare; -Configurare, instalare, mentenanţă 
tehnică de calcul; -Creare administrare pagini web, baze de 
date; -Cunoștinţe avansate de operare pe calculator. Calen-
darul concursului: Concursul se va desfășura la sediul 
instituţiei după următorul grafic: Proba scrisă: 5 iulie 2022, 
ora 10.00; Proba practică: 6 iulie 2022, ora 10.00. Interviu: 6 
iulie 2022, ora 14.00. Înscrierea candidaţilor și depunerea 
dosarelor de concurs are loc până la data de 30 iunie 2022, 
ora 12.00. Detalii despre tematica concursului, bibliografie 
și componenţa dosarului de înscriere sunt publicate pe 
website: www.laicuza.ro. Date de contact: tel.021.340.48.11; 
secretariat@laicuza.ro

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: oªce@acs3.ro. Mai multe informații pe: acs3.ro 
la secțiunea anunțuri. Ofertele se pot depune pana la 
14.06.2022 ora 12:00.

VÂNZĂRI IMOBILE 
Vând apartament 3 camere, direct de la proprietar (fără 

intermediari), are centrală termică, et.7, situat lângă 
Primăria Sector 1, București. Prețul zonei. Telefon: 
0724.091.549.    

CITAŢII
Numitul Olteanu Nicolae junior solicită constatarea 

dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului înscris în CF nr.29675-Covasna, nr.top.1203 si 
1204/1, casă și teren în suprafață de 529 mp, proprietar 
tabular Oltean Juan (a lui Gheorghe). Toți cei interesați pot 
face opozitie la Judecătoria Târgu Secuiesc, în termen de 1 
(una) luna de la data publicării prezentei, Dosar 
nr.865/322/2022, termen de judecată la data de 05.10.2022.

Pârâtul Mocioiu Laurențiu este chemat în data de 
16.06.2022 la Judecătoria Câmpulung, în dosarul civil nr. 
5333/205/2021, având ca obiect partaj succesoral de către Ion 
Constantin și Ion Verona.

Numitul Urda Ioan, cu domiciliul cunoscut în Arad, str.
Liviu Rebreanu, bl.P5, ap.28, jud.Arad, este citat la Judecă-
toria Arad, în data de 06.09.2022, ora 11.00, în fața comple-
tului specializat de familie și minori, în calitate de pârât, în 
Dosarul nr.3035/55/2022, în procesul de partaj cu recla-
manta Cîndea Florentina Claudia.

DIVERSE
Ciuleanu Bogdan, avand domiciliul in jud.Ilfov, sat.

Dobroesti (com.Dobroesti), Bld.Nicolae Balcescu nr.67a, 
titular al planului/programului P.U.Z. -ansamblu locuinte 
colective cu dotari comerciale si de servicii la parter, din jud 
Ilfov, Localitatea Dobroesti, str. Trifoiului nr.62A si 64 , 
anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de 
incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit 
din data de 08.06.2022, urmand ca planul /programul 
propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de 
mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris 
la sediul A.P.M. Ilfov Aleea Lacul Morii nr.1, Sect.6 Bucu-
resti, (tel: 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt public aviz oportunitate. Primaria Orasului 
Bragadiru. Ivanescu Razvan-Bogdan si Burtica Stefan-Cris-
tian, proprietari ai terenului din Sos.Centurii nr.5-7 (fosta 
Sos.Alexandriei nr.77), nr.CF-109856, nr. cad. 190/1/2, 
Bragadiru, Jud. Ilfov, in suprafata de de 9476.0mp, anunta 
publicul interest asupra depunerii solicitarii Avizului de 
Oportunitate pentru documentatia PUZ ansamblu locuinte, 
realizata pentru terenul mai sus mentionat. Documentatia a 
fost depusa pentru consultare la Primaria Orasului Braga-
diru la data de 10.06.2022 . Observatii/comentarii se primesc 
in scris la Compartimentul de Urbanism, din cadrul Prima-
riei Orasului Bragadiru, Sos.Alexandriei, nr.249, Bragadiru, 
Ilfov, tel.si fax: 021.448.07.95, in termen de 25 zile.

Stimați artiști, CREDIDAM va efectua, începând cu data 
de 15.06.2022, repartiția remunerațiilor aferente trimes-
trelor IV 2021 și I 2022, încasate în perioada 1 decembrie 
2021 – 31 mai 2022 (inclusiv sume recuperate pentru peri-
oade din urmă), pentru sursele Radio, TV și Cinema, a 
sumelor aferente și încasate în perioada 1 decembrie 2021 – 
31 mai 2022 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din 
urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și 
Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată înca-
sate de la UPFR (colectorul unic) la datele 20.12.2021, 
31.12.2021, 28.02.2022, 29.03.2022, 20.04.2022 și 27.05.2022 
(inclusiv recuperări). Viramentele încep la data de 
15.06.2022 și vor continua în lunile iunie și iulie 2022, în 
funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt 
repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea 
reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare 
artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM 
de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia 
privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM/nemembrii 
nu au înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să 
fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspundere a 
plății remunerațiilor către aceștia. Pentru sursele de 
gestiune colectivă obligatorie, artiștii interpreți sau execu-
tanți care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să 
solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita 
prescrierea acestora. Prezentul anunţ reprezintă notificare 
prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de 
autor și drepturile conexe, astfel cum a fost modificată și 
completată prin Legea nr. 69/2022. Potrivit alin.3 din art.159 
din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile 
conexe, astfel cum a fost modificată și completată prin 
Legea nr. 69/2022, revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 
de către autori sau titularii de drepturi se poate face în 3 ani 
de la data notificării. Prezenta notificare va fi postată pentru 
opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 10.06.2022, 
precum și într-un ziar de largă circulație. Vă puteți adresa 
CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu 
data de 01.08.2022, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la 
e-mail oªce@credidam.ro sau la sediul CREDIDAM din 
str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă 
solicităm să respectați acest termen (01.08.2022), astfel încât 
toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării 
repartiției.

SC OMV Petrom SA prin SC Expert Serv SRL, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Conducta de amestec 
si LES sonda 220 Bragareasa” ce va fi realizat în com. Valea 
Macrisului (extravilan) si com. Garbovi (extravilan), jud. 
Ialomita.  Informațiile privind proiectul propus, pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, in zilele de 
luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00, la sediul 
Primariei Valea Macrisului si Garbovi, jud. Ialomita, in 
zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri, intre orele 

8.00-14.00 si la sediul SC OMV Petrom SA prin SC Expert 
Serv SRL, cu sediul in mun. Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

Neagoe Catalin, Neagoe Mariana, Arcaleanu Petru, 
Arcaleanu Ana Maria, Arcaleanu Andrei, beneficiari ai 
lucrarii Elaborare PUZ (plan urbanistic zonal) pentru 
construire statie distributie carburanti 3 pompe multiprodus 
+1 pompa motorina, unitate SKID6, copertina protectie 
skid, elemente identificare, semnalistica, racord rutier, 
imprejmuire, utilitati, Vaslui, judetul Vaslui anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu. Prima versiune a proiectului de plan propus poate 
fi consultata la sediul APM Vaslui - Strada Calugareni, nr. 
63 in zilele de luni-joi (orele 8-16.30) si vineri (orele 8-14.00). 
Observatiile publicului se primesc la sediul APM Iasi in 
termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunț privind procedura de atribuire în gestiune delegate 
a executării serviciului de transport în regim de taxi pentru 
autovehicule hibrid / electrice. Primăria Municipiului Mediaș 
anunță public demararea procedurii de atribuire a unui 
număr de 4 autorizații taxi pentru autovehicule hibrid sau 
electrice.  Autorizațiile taxi care urmează a fi atribuite sunt 
următoarele, pe numere de ordine: 002, 006, 014, 020. Data 
limită până la care se pot depune cererile de înscriere pentru 
participare la procedură este 29.08.2022. Data anunțării 
rezultatului atribuirii: 08.09.2022. Data la care va fi dema-
rată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 05.12.2022. 
I. Criteriile de departajare și punctajele care se acordă: A) 
vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei ( data menți-
onată în CIV): până la 1 an –10 puncte; între 1 și 2 ani – 8 
puncte; între 2 și 3 ani – 6 puncte; între 3 și 4 ani – 4 puncte; 
între 4 și 5 ani – 2 puncte. B) clasificarea autovehiculului 
conform normelor de poluare Euro: electric – 40 puncte; 
hibrid – 35 puncte. C) volumul portbagajului util și echiparea 
cu instalaţie pentru aer condiţionat: -volumul interior; clasa 
mare (peste 600 l) - 6 puncte; clasa medie (între 300l – 600l) 
- 5 puncte; clasa mică ( sub 300 l) -3 puncte; - aer condiţionat 
– 10 – puncta. D) vechimea în ani de când transportatorul 
desfășoară autorizat activitate de transport: - se acordă 0,5 
puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat ( nu mai 
devreme de anul 2003); E) gradul de protecţie al pasagerilor: 
peste 6 airbaguri – 8 puncte; între 4 și 6 airbaguri – 6 puncte; 
între 2 și 3 airbaguri – 4 puncte; 1 airbag – 0 puncte. F) 
Forma de deţinere asupra vehiculelor: proprietate – 10 
puncte; leasing – 5 puncte. G) Posibilitatea asigurării reale a 
prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe 
zi lucrătoare: activitate de peste 8 ore pe zi – 4 puncte; activi-
tate de minimum 8 ore pe zi – 2 puncte. H) Dotări suplimen-
tare ale vehiculului: dispozitiv GPS monitorizare – 5 
puncte;perete despărţitor între conducătorul auto și clienţi – 
10 puncte; dispozitiv de plată prin intermediul cardului – 5 
puncte; dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de 
client – 5 puncte. II. Documentele care trebuie depuse de 
către participanții la procedură: 1. Cerere de participare la 
procedura de atribuire, care trebuie să conțină datele de 
identificare ale transportatorului, adresa de e-mail și 
numărul de telefon al reprezentantului legal; 2. Declarație pe 
propria răspundere că transportatorul deține autorizație de 
transport valabilă, cu indicarea expresă a anului obținerii 
acesteia 1 și copie a autorizației de transport deținută. 3. 
Declarație pe proprie răspundere că transportatorul deține 
la momentul depunerii cererii de participare la procedură 
sau va deține, în termen de maximum 6 luni de la data 
anunțării rezultatului atribuirii: autovehicul/ autovehicule în 
proprietate 2 sau în temeiul unui contract de leasing, cu 
precizarea expresă a tuturor criteriilor de departajare3 ( 
specificate la pct. I. lit. A) până la lit. H) din prezentul anunț) 
pe care le îndeplinește fiecare autovehicul, în vederea obți-
nerii punctajelor. Dacă transportatorul deține deja  în 
proprietate sau în temeiul unui contract de leasing autovehi-
culul, acesta va depune cartea de identitate a autovehiculului 
și certificatul de înmatriculare al acestuia. 4.Declarație pe 
propria răspundere că deține sau va deține autovehicule a 
căror vechime nu depășește cinci ani de la data fabricației. 5. 
Scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care 
va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre 
acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține 
în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing autove-
hiculele necesare la data depunerii declarației prevăzute la 
pct. 3. Garanția se poate constitui prin virament bancar în 
contul RO93 TREZ 5775 006X XX00 0052 (beneficiar Muni-
cipiul Mediaș, CUI 4240677) sau printr-un instrument de 
garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de 
o societate de asigurări, în favoarea Municipiului Mediaș. 6. 
Oferta personalizată din partea unui dealer autorizat care 
specifică prețul autovehiculului care urmează a fi achiziți-
onat. Informații suplimentare referitoare la modalitatea de 
desfășurare a procedurii se pot obține de la Autoritatea de 
Autorizare din cadrul Direcției Tehnice (marți și joi între 
orele 10-12), telefon 0746091447 sau accesând site-ul Primă-
riei Mediaș (www.primariamedias.ro/ secțiunea Anunțuri).

Lichidatorul judiciar al societăţii Adria Prodex SRL- în 
faliment, cu sediul în București, Sectorul 5, str.Valea 
Dornească, nr.12, bloc P60, ap.24, CUI:3158197, 
J40/19973/1992, notifică tuturor persoanelor interesate 
deschiderea procedurii simplificate de faliment asupra 
acestei debitoare, cu Încheierea din 24.06.2021, dată în 
Dosarul 17170/3/2021 al Tribunalului București- Secţia a 
VII-a, civilă. S-au stabilit următoarele termene:  termen 
limită de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere 
a procedurii: 10 zile de la primirea notificării; termen limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra 
averii debitorului: 06.08.2021; termen limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor: 16.08.2021; termen 
definitivare tabel creanţe: 10.09.2021; data primei ședinţe a 
adunării creditorilor: 20.08.2021. Relatii suplimentare se 
obțin de la lichidatorul judiciar Rotarum Jus IPURL, cu 
sediul în Galaţi, str.Regiment 11 Siret, nr.1, bl.E1, ap.30, 
tel.0728.047.087.

Unitatea administrativ- teritorială Beceni din județul 
Buzău anunță publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru UAT Beceni începând cu data de 21.06.2022, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei  Beceni 
conform: „Legii cadastrului și publicității imobiliare 
nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare”. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei 
Beceni și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau/BECENI

Primăria Rusca Montană, cu sediul în comuna Rusca 
Montană, str. Principală, nr. 450, județul Caraș-Severin, 
titular al „Amenajamentul fondului forestier, proprietate 
publică, aparținând comunei Rusca Montană, județul 
Caraș- Severin“ anunță, în conformitate cu H. G. nr. 
1076/2004, publicul interesat asupra disponibilizării proiec-
tului de plan și a finalizării  raportului de mediu. Ședința de 
dezbatere publică a proiectului de plan propus, inclusiv a 
raportului de mediu al „Amenajamentul fondului forestier 
proprietate publică aparținând comunei Rusca Montană, 
județul Caraș- Severin“, va avea loc la sediul Primăriei 
Rusca Montană, str. Principală, nr. 450, județul  Caraș- 
Severin, în data de 26.07.2022, ora 11.30. La dezbatere 
publică vor participa autoritățile competente pentru 
protecția mediului, cele din domeniul sănătății, precum și 
cele implicate în etapa de definitivare a proiectului de plan 
sau de program și de realizare a raportului de mediu. 
Dezbaterea publică este deschisă publicului afectat și/ sau 
interesat. Consultarea proiectului de plan și a raportului de 
mediu se poate realiza la sediul Primăriei Rusca Montană, 
comuna Rusca Montană, str. Principală, nr. 450, județul 
Caraș- Severin, în zilele de luni - joi, între orele 08.00- 16.00 
și vineri între orele 08.00- 14.00 și pe pagina de internet a 
Primăriei Rusca Montană: www.primariaruscamontana.ro. 
Comentariile și propunerile publicului privind proiectul de 
plan și raportul de mediu se primesc, în scris, la sediul titu-
larului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Caraș- Severin, Reșița, strada Petru Maior,  nr. 73, în zilele 
de luni - joi, între orele 08.00- 16.30 și vineri între orele 
08.00- 14.00, în termen de 45 de zile calendaristice de la data 
anunțului public.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al S.C. “Antrepriza de 

Construcţii Montaj Nr. 1” (ACM 1) S.A., convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în ziua de 26.07.2022, ora 
10,00 la sediul societăţii din Bdul Ion Mihalache Nr.323A, 
sector 1, cu următoarea ordine de zi: 1. Alegerea Consiliului 
de Administraţie; 2. Diverse. În cazul în care nu se întru-
nește cvorumul, a doua A.G.O.A. va avea loc în ziua de  
29.07.2022 în același loc și la aceeași oră.

Convocator. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala București, cu sediul in București, str.Barbu Dela-
vrancea nr.7, etaj 1, ap.2bis, sector 1 și sediul procesual ales 
în Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, CUI  43503529 , înregistrată în RFO II sub nr. 
1266, prin asociat coordonator Neagoe Roxana-Violeta, in 
calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Tropikal 
Fresh SRL, cu sediul social în Voluntari, Bdul. Voluntari nr. 
85 Et. 3 SP. 7, Judeţul Ilfov, având CUI RO 28894482, înre-
gistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. 
J23/1923/2011, aflată în procedura generala de insolventa 
conform Sentintei nr. 1515/2022 din data de 25.05.2022, 
pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă în dosarul nr. 
3209/93/2021 în temeiul art. 53 alin. (1)  și art.  58 alin. (1) lit. 
g)  din Legea 85/2014, convoacă ADUNAREA GENERALĂ 
A ASOCIATILOR SC TROPIKAL FRESH SRL care se va 
desfășura în data de 14.06.2022, ORA 1000, la sediul ales al 
administratorului judiciar Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Bucuresti din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, județul Mehedinți, avand urmatoarea ordine de zi: 1. 
Desemnarea unui administrator special care să reprezinte 
interesele societății și ale asociatilor și care să participe la 
procedura de insolventa/ faliment a debitorului SC 
TROPIKAL FRESH SRL, precum și stabilirea retribuției 
acestuia. Accesul Asociatilor la Adunarea Generală se face 
în baza procurii speciale acordată persoanei fizice/juridice 
care îi reprezintă. Asociatii Societății au posibilitatea de a 
vota prin corespondență. În acest sens, pe baza convocato-
rului, asociatii vor prezenta, în forma scrisă, sub semnătură 
și cu aplicarea ștampilei, comentariile și poziția lor cu 
privire la fiecare aspect de pe ordinea de zi. Raportat la 
dispozitiile art. 53 alin (2) din Legea 85/2014 privind proce-
dura insolventei. „(2) Adunarea generală va fi prezidată de 
administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după 
caz. Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor, 
convocată potrivit alin. (1), nu desemnează un adminis-
trator special, debitorului i se va ridica dreptul de adminis-
trare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, 
respectiv asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din 
drepturile recunoscute de procedură și care sunt exercitate 
prin administrator special. ” Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), transmiterea voturilor se poate realiza in confor-
mitate cu dispozitiile art. 3 din OUG nr. 62/07.05.2020 
pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în 
vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, la 
adresa de e-mail: office@consultant-insolventa.ro. SC 
Tropikal Fresh SRL, prin administrator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala București prin  asociat coordo-
nator Neagoe Roxana-Violeta.

LICITAŢII
Executorul Judecătoresc Vasiliu Vicenţiu I. vinde la lici-

taţie publică în Galaţi, str.Brăilei, nr.136, bloc B3, ap.51, în 
data de 14.06.2022, la ora 11.00, imobilul: construcţie situată 
în Galaţi, str. Narciselor, nr. 47, intabulat în CFN: 11 1406-
C1, CAD-6170- C1, preţ: 1.682.320Lei. Relații suplimentare 
la: 0236.431.093, 0741.142.152.

Anunţ închiriere prin licitaţie de tip competitiv. Active 
Conexe S.A., din București, str. Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4, 
sect. 1, J40/10843/30.08.2013, CUI: RO31029694, cont nr. 
RO76UGBI0000542002165RON, deschis la Garanti Bank, 
tel/fax: 021.233.94.26/87, e-mail: oªce@activeconexe.ro, web: 
www.activeconexe.ro, organizează la sediul societăţii, în 
data de 21.06.2022, la ora 13:00, licitaţie de tip competitiv 
pentru închirierea imobilului - teren situat în Almaj, (E70), 
tarla 51, parcela 56, 57, jud. Dolj, în suprafaţă de 9.438 mp. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,05 euro/mp/lună + 
TVA. Pasul licitaţiei, în urcare, este 0,01 euro/mp/lună + 
TVA. Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibilitate de 
prelungire. Garanţia de participare este de 500 euro (echiva-
lentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Documentele se 
pot procura de la sediul societăţii începând cu data de 
10.06.2022, ora 10:00, costul acestora fiind de 100 Ron 
(nerambursabili). Termenul limită de depunere a documen-
telor este 17.06.2022, ora 16:00, la sediul societăţii.

Anunţ închiriere prin licitaţie de tip competitiv. Active 
Conexe S.A., din București, str. Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4, 
sect. 1, J40/10843/30.08.2013, CUI: RO31029694, cont nr. 

RO76UGBI0000542002165RON, deschis la Garanti Bank, 
tel/fax: 021.233.94.26/87, e-mail: oªce@activeconexe.ro, web: 
www.activeconexe.ro, organizează la sediul societăţii, în 
data de 21.06.2022, la ora 11:00, licitaţie de tip competitiv 
pentru închirierea imobilului - teren situat în Săftica - DN1 
București - Ploiești km 23, comuna Balotești, jud. Ilfov, în 
suprafaţă de 43.162 mp. Preţul de pornire al licitaţiei este de 
0,18 euro/mp/lună + TVA. Pasul licitaţiei, în urcare, este 0,01 
euro/mp/lună + TVA. Perioada de închiriere este de 5 ani, cu 
posibilitate de prelungire. Garanţia de participare este de 
500 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii). 
Documentele se pot procura de la sediul societăţii începând 
cu data de 10.06.2022, ora 10:00, costul acestora fiind de 100 
Ron (nerambursabili). Termenul limită de depunere a docu-
mentelor este 17.06.2022, ora 16:00, la sediul societăţii.

Anunţ închiriere prin licitaţie de tip competitiv. Active 
Conexe S.A., din București, str. Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4, 
sect. 1, J40/10843/30.08.2013, CUI: RO31029694, cont nr. 
RO76UGBI0000542002165RON, deschis la Garanti Bank, 
tel/fax: 021.233.94.26/87, e-mail: oªce@activeconexe.ro, web: 
www.activeconexe.ro, organizează la sediul societăţii, în 
data de 20.06.2022, la ora 15:00, licitaţie de tip competitiv 
pentru închirierea imobilului - teren situat în Oradea, Calea 
Clujului nr. 267, jud. Bihor, în suprafaţă de 27.269 mp. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,24 euro/mp/lună + 
TVA. Pasul licitaţiei, în urcare, este 0,01 euro/mp/lună + 
TVA. Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibilitate de 
prelungire. Garanţia de participare este de 500 euro (echiva-
lentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Documentele se 
pot procura de la sediul societăţii începând cu data de 
10.06.2022, ora 10:00, costul acestora fiind de 100 Ron 
(nerambursabili). Termenul limită de depunere a documen-
telor este 17.06.2022, ora 16:00, la sediul societăţii.

Anunţ închiriere prin licitaţie de tip competitiv. Active 
Conexe S.A., din București, str. Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4, 
sect. 1, J40/10843/30.08.2013, CUI: RO31029694, cont nr. 
RO76UGBI0000542002165RON, deschis la Garanti Bank, 
tel/fax: 021.233.94.26/87, e-mail: oªce@activeconexe.ro, web: 
www.activeconexe.ro, organizează la sediul societăţii, în 
data de 20.06.2022, la ora 12:00, licitaţie de tip competitiv 
pentru închirierea imobilului - teren situat în Șelimbăr, 
judeţul Sibiu, în suprafaţă de 18.350 mp. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 0,17 euro/mp/lună + TVA. Pasul licitaţiei, în 
urcare, este 0,01 euro/mp/lună + TVA. Perioada de închi-
riere este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire. Garanţia de 
participare este de 500 euro (echivalentul în lei la cursul 
BNR din ziua plăţii). Documentele se pot procura de la 
sediul societăţii începând cu data de 10.06.2022, ora 10:00, 
costul acestora fiind de 100 Ron (nerambursabili). Termenul 
limită de depunere a documentelor este 17.06.2022, ora 
16:00, la sediul societăţii.

Anunţ închiriere prin licitaţie de tip competitiv. Active 
Conexe S.A., din București, str. Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4, 
sect. 1, J40/10843/30.08.2013, CUI: RO31029694, cont nr. 
RO76UGBI0000542002165RON, deschis la Garanti Bank, 
tel/fax: 021.233.94.26/87, e-mail: oªce@activeconexe.ro, web: 
www.activeconexe.ro, organizează la sediul societăţii, în 
data de 20.06.2022, la ora 11:00, licitaţie de tip competitiv 
pentru închirierea imobilului - teren situat în Constanţa, 
șoseaua Mangaliei (E27), jud. Constanţa, în suprafaţă de 
10.000 mp. Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,19 euro/
mp/lună + TVA. Pasul licitaţiei, în urcare, este 0,01 euro/mp/
lună + TVA. Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibili-
tate de prelungire. Garanţia de participare este de 500 euro 
(echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Documen-
tele se pot procura de la sediul societăţii începând cu data de 
10.06.2022, ora 10:00, costul acestora fiind de 100 Ron 
(nerambursabili). Termenul limită de depunere a documen-
telor este 17.06.2022, ora 16:00, la sediul societăţii.

Debitorul SC Tranzitiv International  SRL, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Eroii de la Cerna, nr.33, jud. Mehedinţi, 
CIF: 17190562, J25/78/2005, aflata  în procedură de faliment 
in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3297/101/2016 prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat 
de Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.Zăbrău-
țului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare conform 
hotararii adunarii creditorilor din data de 24.02.2021: - 
Bunul imobil SPATIU COMERCIAL P+1E (Etajul nefina-
lizat) cu Sc la sol = 285 mp, Su Parter = 226 mp, numar 
cadastral 60591-C1, situat in Dr.Tr.Severin, B-dul Tudor 
Vladimirescu, nr. 115, Judeţul Mehedinţi, nr. CF60591 Dr.
Tr.Severin, terenul in suprafata de 338 mp cu nr cadastral 
60591 este luat in concesiune de la Primaria Mun. Dr.Tr.Se-
verin pe o perioada de 42 de ani incpeand cu anul 2007, la 
pretul de 112510 euro , exclusiv TVA, echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil 
descris anterior, o reprezinta sentinta nr.26 din data de 
29.06.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr.3297/101/2016. Licitaţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 28.06.2022 orele 15:00. Informam toti 
ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul 
că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din 
preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de 
sarcini in suma de 1000 lei plus TVA. Cont unic de insol-
vență: RO11BRMA0999100083794804 deschis la Banca 
Romaneasca Dr.Tr.Severin. Invităm pe toti cei care vor sa 
participe la ședinţa de licitaţia din data de 28.06.2022 să 
depună oferte de cumpărare pana la data de 27.06.2021 
orele 1700 dovada de consemnare a pretului de 10%. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum 
si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de 
videoconferinta, iar in masura in care se doreste partici-
parea fizica se impune prezenta unui singur participant care 
sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, etc.). Relaţii la telefoane: 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email: oªce@consultant-insol-
venta.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
prin ec. Emil Popescu.

Anunț licitație publică: Consiliul Local Românești, 
județul Iași, telefon- 0232323800, fax -0232323871, e.
mail-primariaromanesti@yahoo.com, cod fiscal: 4541025, 
organizează Licitație Publică în vederea Închirierii unor 
spații  cu destinație  medicală în cadrul  Dispensarului 
Uman din sat Românești, comuna Românești, județul Iași, 
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conform H.C.L.NR. 42/13.05.2022 și temeiul legal 
O.U.G.57/2019. Spațiul scos la licitație în vederea închirierii 
este astfel compartimentat: Informații privind documen-
tația de atribuire se regăsesc în Caietul de Sarcini. Persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire, la cerere, de la Secretariatul 
Primăriei comunei Românești, județul Iași, după achitarea 
taxei de 50 lei. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține  un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Secretariat al Primăriei comunei Româ-
nești, județul Iași, telefon: 0232323800. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22.06.2022, ora 12,00. Informații 
privind ofertele: Data– limită de depunere a  ofertelor: 
01/07/2022, ora 14,00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria comunei Românești, județul Iași, Compartimentul 
secretariat, cod poștal 707415. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
04.07.2022, ora 10:00, Sala de ședinţe a Primăriei comunei 
Românești, județul Iași.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Consiliului Judeţean Sălaj, cu sediul în municipiul 
Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, telefon/fax 0260/614.128, 
email:o�ce@cjsj.ro, cod fiscal 4494764. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: imobile-terenuri, în suprafață totală de 60Ha, 
situate în extravilanul Comunelor Mirșid și Creaca, aparți-
nând domeniului public al Județului Sălaj, în vederea 
desfășurării activității de pășunat, conform caietului de 
sarcini, H.C.J. nr. 61/31.05.2022 și temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicităre scrisă la Direcția patrimoniu -Serviciul 
administrarea domeniului public și privat al județului, din 
cadrul Consiliului Judeţean Sălaj. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Consiliului Judeţean Sălaj, sediul în 
municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, județul 
Sălaj, Direcția patrimoniu -Serviciul administrarea dome-
niului public și privat al județului. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 20 lei/exemplar, care se achită numerar la caseria 
instituției Consiliului Judeţean Sălaj sau în contul 
RO24TREZ56121160250XXXXX -Trezoreria Zalău, cod 
fiscal 4494764. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 23.06.2022, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 01.07.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registra-
tura Consiliului Judeţean Sălaj din municipiul Zalău, P-ţa 1 
Decembrie 1918 nr.11, judetul Sălaj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 01.07.2022, ora 12.00, la 
sediul Consiliului Judeţean Sălaj, P-ţa 1 Decembrie 1918 
nr.11, județul Sălaj. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Zalău, Zalău, Str.Tudor Vladimirescu 
nr.10, județul Sălaj, telefon 0260/612.296, fax 0260/612.296, 
email: jud-zalau@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
09.06.2022.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Popești, comuna Popești, Str.
General Ghe.Zaharia nr.14, județul Vrancea, telefon/fax 
0237/251.911, e-mail: prim_popesti@yahoo.com, cod fiscal 
15541179. 2.Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Clădire-sediu post 
Poliție în suprafață de 18,9mp, Carte Funciară 51217, 
Număr cadastral 51217-C1, având destinaţia de Cabinet 
Medical Veterinar sat Popești, comuna Popești, județul 
Vrancea, ce aparține domeniului public al Comunei Popești, 
conform H.C.L.nr.26/31.05.2022 și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art. 332-333. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Secretariat și Compartimentul Impozite și Taxe Locale. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /compar-
timentului din cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de 
la Compartimentul Secretariat și Compartimentul Impozite 
și Taxe Locale din cadrul Primăriei Comunei Popești, 
comuna Popești, Str.General Ghe.Zaharia nr.14, județul 
Vrancea. 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: 50Lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Popești. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
23/06/2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1 
.Data-limită de depunere a ofertelor: 01/07/2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Popești, comuna Popești, Str.General Ghe.Zaharia 
nr.14, județul Vrancea, Compartimentul Secretariat. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
04/07/2022, ora 10.00, Primăria Comunei Popești, comuna 
Popești, Str.General Ghe.Zaharia nr.14, județul Vrancea. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Vrancea, 
Focșani, B-dul Independenţei nr.19-21, cod poștal 620015, 
județul Vrancea, telefon 0237/232.092, fax 0237/235.896, 
e-mail: tr-vrancea-comercial@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 09/06/2022.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 

contact: Primăria Comunei Giroc, Str. Semenic nr.54, 
judeţul Timiș, telefon 0256/395.648, fax 0256/395.798, e-mail: 
primariagiroc@yahoo.com, cod fiscal 5390613. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: Pășune comunală în suprafață totală de 183,74 
Ha, formată din 23 trupuri (CF-uri), aparținând domeniul 
privat al Comunei Giroc, conform caietului de sarcini, 
conform H.C.L. nr. 23 din data de 24.02.2022 și temeiului 
legal art. 332-333 din 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 persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Agricol. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei 
Comunei Giroc, Str.Semenic nr.54, județul Timiș. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 150 Lei, care se achită 
numerar, la Casieria Primăriei Comunei Giroc. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 23.06.2022, ora 14.00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 01.07.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratură, Primăria Comunei Giroc, Str.
Semenic nr.54, județul Timiș. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul inte-
rior. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 01.07.2022, ora 14.00, Primăria 
Comunei Giroc, Sala de ședinte a Consiliului Local Giroc, 
Str.Semenic nr.54, județul Timiș. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Timiș, Timișoara, Palatul Dicasterial, 
Piața Țepeș Vodă 2A, județul Timiș, telefon 0256/498.054, 
fax 0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 09.06.2022.

Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare în 
vederea valorificării unor bunuri- mijloace fixe-  aflate în 
proprietatea Comunei Mahmudia și în administratrea 
Consiliului Local Mahmudia. Comuna Mahmudia, județul 
Tulcea, organizează licitație publică cu strigare, conform 
dispozițiilor HG 841/1995- privind procedurile de transmi-
tere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând 
instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare 
la art.1 se precizează: „transmiterea, fără plată, de la o 
instituție publică la o altă instituție publică a unor bunuri, 
altele decât clădiri, aflate în stare de funcționare, se reali-
zează cu respectarea condițiilor și a procedurilor prevăzute 
în anexa nr.1”. Bunurile scoase la licitație reprezintă 
mijloace fixe- 2 bucăți pontoane metalice plutitoare cu 
pasarelă, aflate în stare de funcționare, momentan fiind 
acostate pe malul drept al brațului Sf.Gheorghe, în raza 
localității Mahmudia, iar prețul de pornire al unui ponton 
este de 37.894Lei/7.669Euro. Instituțiile publice interesate în 
vederea transmiterii fără plată, pot depune o adresă în acest 
sens, dar nu mai târziu de data de 21.06.2022, ora 16.00. 
Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor pot fi 
persoane fizice/juridice  care vor depune până la data de 
21.06.2022, ora 16.00, următoarele documente de participare 
la  Registratura Primăriei Comunei Mahmudia, sediul: str.
Geolog Vasile Bacalu, nr.19, localitatea Mahmudia, județul 
Tulcea: Pentru persoane fizice: -copie lizibilă după actul de 
identitate cu mențiunea „conform cu originalul”; -în situația 
în care potențialul cumpărător persoană fizică se află în 
imposibilitatea de a fi prezent la ședința de deschidere a 
licitației poate împuternici o altă persoană, în baza unei 
procuri însoțită de o copie a actului de identitate al 
persoanei împuternicite să participe la licitație inscripțio-
nată cu mențiunea „conform cu originalul”; -oferta ce va 
conține menționat prețul ofertat pentru bunul supus lici-
tării; -declarația de participare; -chitanța de achitare a cotei 
de cheltuieli de participare la licitatie în sumă de 50Lei, 
eliberată de casieria Primăriei Comunei Mahudia; -chitanța 
eliberată de casieria Primăriei Comunei Mahudia privind 
dovada depunerii garanției de participare la licitație în 
valoare de 3.789Lei, egală cu 10% din valoarea prețului 
minim al vânzării sau cu virament în contul RO55TREZ 
6415006XXX000163 deschis la Trezoreria Tulcea. Pentru 
persoane juridice: -copie de pe  certificatului de înmatricu-
lare emis de  Registrul comerțului sau certificat constatator 
emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) 
în termen de valabilitate; -codul fiscal, în copie legalizată 
sau în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”; 
-împuternicirea persoanei prezente de a participa la licitație 
dacă acesta nu deține calitatea de reprezentant legal al 
ofertantului; -copia actului de identitate al reprezentantului 
legal sau al persoanei împuternicite să participe la licitație 
cu mențiunea „conform cu originalul”; -oferta ce va conține 
menționat prețul ofertat pentru bunul supus licitării; -decla-
rația de participare; -chitanța de achitare a cotei de cheltu-
ieli de participare la licitație în sumă de 50Lei, eliberată de 
casieria Primăriei Comunei Mahudia; -chitanța eliberată de 
casieria Primăriei Comunei Mahudia privind dovada depu-
nerii garanției de participare la licitație în valoare de 
3.789Lei, egală cu 10% din valoarea prețului minim al 
vânzării sau cu virament în contul RO55 TREZ 6415 006X 
XX00 0163 deschis la Trezoreria Tulcea. Ofertaților necâș-
tiători li se restituie garanția de participare în termen de cel 
mult 30 de zile de la data adjudecării. Garanția de partici-
pare se pierde în următoarele cazuri: -dacă ofertantul își 
retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia; -în 
cazul  ofertantului câștigător, dacă acesta nu se prezintă la 
data prevăzută de comisia de licitație pentru perfectarea 
contractului. Nu se pot înscrie la licitație: *Persoanele juri-
dice sau fizice care  a fost desemnată câștigătoare la o lici-
taţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale 
unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a 
încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. 
Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la 
desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la lici-
taţie. Licitația va avea loc în data de 27.06.2022, ora 09.00, în 
sala de ședințe a Primăriei Comunei Mahmudia, cu sediul 
în comuna Mahmudia, str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19, 
județul Tulcea. Contestațiile se depun la sediul instituției 
publice în termen de 24 de ore de la încheierea licitației. În 
caz de neadjudecare, următoarele date de desfășurare a 
licitației sunt 04.07.2022, ora 10.00, respectiv 11.07.2022, ora 
10.00. Informații suplimentare pentru participanți se pot 
obține la nr. de telefon 0240.545.543 interior 201. Anexa 1 la 
anunțul nr.2696/08.06.2022. Nr. crt.; Denumirea Bunului, 

Număr inventar; U/M; Cantitate; Valoare inițială -lei-; 
Valoare Euro. 1; Ponton metalic plutitor pentru acostare 
ambarcațiuni- M 02; 193; buc; 1; 37.894; 7.669. 2; Ponton 
metalic plutitor pentru acostare ambarcațiuni- M 08; 194; 
buc; 1; 37.894, 7.669.

Primăria Tălmaciu, cu sediul în orașul Tălmaciu, Cod 
identificare fiscală 4270732, strada Nicolae Bălcescu, 
nr.24.  tel.0269.555.401, int.123, e-mail: urbanism@
talmaciu.ro, organizează în data de luni, 04.07.2022, ora 
12.00, în sala de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, 
licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui teren, în 
suprafață totală de 33 Hectare, situat în Tălmaciu, sat 
Tălmacel, trupul Conţu 1, lot 1, aparţinând domeniului 
public al orașului Tălmaciu, cu destinația pășune. Închi-
rierea se face conform art.332-348 din OUG 57/2019 
privind codul administrativ și conform HCL. 65 din 
19.05.2022. Documentațiile pentru licitație se pot achizi-
ţiona de la sediul nostru până în data de 30.06.2022, ora 
12.00, pentru suma de 100Lei (se achită la casieria institu-
ției). Data limită a depunerii ofertei este de 01.07.2022, ora 
10.00, oferta care se depune la registratura din cadrul 
Primăriei Orașului Tălmaciu. Anunţul a fost trimis în 
vederea publicării la data de 09.06.2022. Eventualele litigii 
vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

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 Adunații Copăceni, sat Adunații Copă-
ceni, Șos.Giurgiului nr.120, județul Giurgiu, telefon/fax 
0246/282.176, e-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com, cod 
fiscal 5246171. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: Lotul 1 -teren intravilan, 
neproductiv, mlăștinos, plin de stufăriș, fără luciu de apă, 
în suprafață totală de 33.014mp, aparținând domeniului 
public al Comunei Adunații Copăceni, CF nr.37224, 
conform H.C.L.nr.114 din 24.12.2021 și O.U.G. nr. 
57/03.07.2019; Lotul 2 -teren intravilan, neproductiv, mlăș-
tinos, plin de stufăriș, fără luciu de apă, în suprafață totală 
de 38.853mp, aparținând domeniului public al Comunei 
Adunații Copăceni, CF nr. 37225, conform H.C.L. nr. 116 
din 24.12.2021 și O.U.G.nr.57/3.07.2019; Lotul 3 -teren 
intravilan neproductiv, mlăștinos, plin de stufăriș, fără 
luciu de apă, în suprafață totală de 9.922mp, aparținând 
domeniului public al Comunei Adunații Copăceni, CF 
nr.37219, conform H.C.L.nr.115 din 24.12.2021 și O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției sau electronic prin e-mail: 
adunatiicopaceni@yahoo.com. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Cabinet Secretar din cadrul Primăriei Comunei 
Adunații Copăceni cu sediul în localitatea Adunații Copă-
ceni, Șos.Giurgiului nr. 120, județul Giurgiu. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 100 lei /exemplar care se achită cu numerar la 
Casieria instituției sau prin OP în contul de Trezorerie 
RO09TREZ24A 510103200130X, deschis la Trezoreria 
Mihailești, cod fiscal al concedentului 5246171. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.06.2022, 
ora 13.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.07.2022, ora 11.30. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registratura din cadrul 
Primăriei Comunei Adunații Copăceni cu sediul în locali-
tatea Adunații Copăceni, Șos.Giurgiului nr.120, județul 
Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
04.07.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Adunații Copăceni, Șos.Giurgiului nr.120, județul Giurgiu. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Giurgiu, oraș Giurgiu, Str.Episcopiei nr.13, judeţul 
Giurgiu, telefon/fax 0246/212.725, fax 0244/529.107, e-mail: 
tr-gr-contencios@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
09.06.2022.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Municipiului Bârlad, cu sediul în munici-
piul Bârlad, Str.1 Decembrie nr. 21, județul Vaslui, telefon 
0235/411.760, fax 0235/416.867, e-mail persoana de contact: 
corespondenta@primariabarlad.ro, cod fiscal 4539912. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 16 terenuri aparţinând domeniului 
privat al Municipiului Bârlad în suprafaţă totală de 
1.515,27mp, conform caietelor de sarcini al H.C.L. M.Bârlad 
nr. 190/30.06.2020, nr. 70/30.03.2021, nr.89/31.03.2022, 
90/21.04.2022 și temeiului legal O.U.G. 57/2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere și Vânzare, 
Autorizare, Liberă Iniţiativă și Informatică, parter, camera 
12. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere 
și Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă și Informatică, 
parter, camera 12, Primăria Municipiului Bârlad, munici-
piul Bârlad, Str.1 Decembrie nr.21, județul Vaslui. 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: 20 Lei /exemplar, se achită 
cash la Casieria instituţiei, sau cu OP în contul 
RO94TREZ65721360250XXXXX deschis la Trezoreria 
Bârlad, cod fiscal 4539912. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 23.06.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
01.07.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Bârlad, municipiul Bârlad, 
Str. 1 Decembrie nr.21, județul Vaslui, cam.10 -Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 

04.07.2022, ora 10.00, Primăria Municipiului Bârlad, muni-
cipiul Bârlad, Str.1 Decembrie nr.21, județul Vaslui. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str.
Ștefan cel Mare nr.53, județul Vaslui, cod 730171, telefon/fax 
0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 09.06.2022.

Anunţ privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui 
spaţiu de 27mp din imobilul-clădire cu destinaţia dispensar 
uman în vederea prestării de activități referitoare la sănă-
tatea umană/servicii conexe actului medical, înscris În CF 
403357- Ghiroda, SAD 3, situat în localitatea Giarmata-Vii, 
strada Infrăţirea, comuna Ghiroda, judetul Timiș, proprie-
tate publică a comunei Ghiroda. 1.Informaţii generale 
privind autoritatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscal, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna 
Ghiroda, strada Victoria, nr.46, localitatea Ghiroda, 
comuna Ghiroda, cod 307200, jud.Timiș, telefon 
0256.205.201; 0256.219.193, fax 0256.287.406, e-mail: achi-
ziţii.publice@primariaghiroda.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie 
inchiriat: spaţiu de 27mp din imobilul-clădire cu destinaţia 
dispensar uman în vederea prestării de activități referitoare 
la sănătatea umană/servicii conexe actului medical,  înscris 
in CF 403357- Ghiroda, SAD 3, situat în localitatea Giarma-
ta-Vii, strada Infrăţirea, comuna Ghiroda, judetul Timiș, 
proprietate publică a comunei Ghiroda. Închirierea se face 
conform OUG 57/2019 și conform HCL nr.99/31.05.2022. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la cerere de la sediul instituţiei. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartimentul Registratură- 
Relaţii cu Publicul din cadrul Comunei Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, telefon 0256.205.201; 0256.219.193. 3.3.Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei 
documentaţia de atribuire  se va achita la  Casieria Comunei 
Ghiroda, strada Victoria, nr.46, Ghiroda. 3.4.Data limită 
pentru solicitarea  clarificărilor: 28.06.2022, ora 15.30. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a 
ofertelor: 05.07.2022, ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Ghiroda, strada Victoria, nr.46, 
Ghiroda, jud.Timiș, Compartimentul Registratură- Relaţii 
cu Publicul. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, într-un plic 
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 06.07.2022, ora 15.00, la Căminul 
Cultural Ghiroda, strada Victoria nr. 48, Ghiroda, jud.
Timiș. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Timiș, P-ţa Ţepeș Vodă, nr.2, etaj 1, Timișoara, 
tel.0256.498.230; 0256.498.070,  E-mail: tr-timis@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 08.06.2022.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Edilitara Public S.A., cu sediul în Târgu Jiu, 
strada Victoriei nr.45 parter, județul Gorj, telefon 
0253/238.220, fax 0253/238.221, email: o�ce@edilitara.ro. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: 180 mese (imobile fixe) în 
suprafață de 2mp fiecare, situate în Piața Centrală, str.
Unirii, nr.2A, Târgu Jiu, ce au ca destinație comerciali-
zarea de fructe, legume, produse apicole, identificate 
astfel: -Mesele nr.1-108, conform schiță amplasament nr.1 
destinate persoanelor juridice; -Mesele nr.109-180, 
conform schiță amplasament nr. 2, destinate producăto-
rilor particulari. Bunurile aparțin domeniului privat al 
Orașului Târgu Jiu și se află în administrarea Edilitara 
Public S.A. Închirierea a fost aprobată prin H.C.L. nr.310 
din data de 30.05.2022, în conformitate cu O.U.G. nr.57 
din 03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul Edilitara Public S.A., pe suport de 
hârtie. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Servi-
ciul Administrare Piete și Târguri, Târgu Jiu, str.Victoriei 
nr.45, parter, județul Gorj, telefon 0253/238.220, interior 
118. 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: 30 Lei și 
se achită in numerar la casieria Edilitara Public SA. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
23/06/2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: Ofer-
tele se depun în plic închis cu adresa de înaintare a ofertei, 
în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atri-
buire. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 01/07/2022, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Edilitara Public S.A., cu sediul în Târgu Jiu, strada Victo-
riei nr.45, parter, județul Gorj. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, 
original. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 04/07/2022, ora 09.00, la 
sediul Teatrul Elvira Godeanu, Strada Victoriei nr.36, 
Târgu Jiu, județul Gorj. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Gorj, Secţia de Contencios 
Administrativ, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr.34, 
județul Gorj telefon 0253/218.661, fax 0253/218.147, e-mail: 
tr-gorj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
09/06/2022.

Optim Trans SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie urmatoarele bunuri: autobuz 
Scania L113 (fabricat in 1996) pornind de la pretul de 
11.469,22 lei TVA inclus si autobuz Renault R332A (fabricat 
in 1994) pornind de la pretul de 6.664 lei TVA inclus. Lichi-
datorul judiciar nu detine in original actele acestor vehicule, 

fiind in posesia doar a copiilor cartilor de identitate a vehi-
culelor.  Lichidatorul judiciar nu detine cheile autobuzelor. 
Bunurile nu au o stare tehnica buna, nu au ITP valabil si nu 
au mai fost pornite de mai mult de 2 ani. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar in suma de 200 lei fara TVA și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei, pana la ora 15.00. Licitaţia va avea loc în 
21.06.2022, ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.

PIERDERI
Se declară pierdut și nul Certificat de Trezorerie cu seria 

E2, numărul 643609, cod emisiune 1079, data subscrierii: 
28.01.2004, eliberat de către Trezoreria Craiova pe numele 
Stroie Gheorghe.

1.Certificat de înregistrare formă de exercitare a profesiei 
de psiholog- Gheorghiu Simona cabinet individual de psiho-
logie 1CT9488, eliberat de Colegiul Psihologilor din 
România, COD personal 06068; și 2.Anexa la certificatul de 
înregistrare, aparținând Gheorghiu Simona cod personal 
06068, Cabinet individual de psihologie 1CT9488, eliberat 
de Colegiul Psihologilor din România. Îl declar nul.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

ipar  DeaPrint Bucureș  
și aramond Cluj


