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OFERTE SERVICIU
l Federația Română de Alpinism și Esca-
ladă angajează Secretar General. Documen-
tația aferentă postului poate fi obținută de la: 
office@frae.ro

l SC MBE-BO SRL, având CUI: 24615135, 
cu sediul în Sat Ghelința, Comuna Ghelința, 
Nr.1000, Județ Covasna, angajează: 
Muncitor necalificat în silvicultură COD 
COR 921502- 2 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul silviculturii. Selecția are loc în data 
de 13.08.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC FEPER SA cu sediul in Bucuresti, 
Bdul Dimitrie Pompeiu, nr.8, adresa e-mail: 
office@feper.ro, angajeaza pentru: 1. Hotel 
Central din Ploiesti, Bdul Republicii, nr.1: - 2 
bucatari; - 2 lucratori bucatarie; - 1 ospatar. 
Contact: 0753068446; e-mail: office@hotel-
centralploiesti.ro. 2. Hotel Orizont din 
Predeal, str. Trei Brazi, nr.6: - 2 lucratori 
bucatarie; - 2 ingrijitori spatii hoteliere. 
Contact: 0268 455 150; e-mail : office@hote-
lorizont.ro. Angajatorul ofera salariu moti-
vant, bonuri de masa si contract individual 
de munca pe perioada nedeterminata.     

l Școala Gimnazială Hârtop, Județul 
Suceava, CUI: 16717444, conform HG 
286/2011 completat și modificat prin HG 
1027/2014, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant: 1 post 
de muncitor, pe perioadă nedeterminată, 
nivelul studiilor- școală profesională, 15 ani 
vechime în muncă. Proba scrisă a concur-
sului se va desfășura în data de 06.09.2021, 
ora 12.00, la sediul școlii din str. Principală, 
fn, localitatea Hârtop, județul Suceava. 
Proba practică și cea de interviu se vor desfă-
șura în data de 07.09.2021, ora 12.00 la sediul 
școlii. Data limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 20.08.2021, ora 13.00. Date de 
contact ale secretarului comisiei de concurs: 
0371.450.194.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Dolj, cu sediul în Craiova, str.C.S. 
Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud. Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante contractuale pe perioada determi-
nată pȃnă la data de 03.01.2024 pentru 
implementarea Programului naţional de 
cadastru și carte funciară, astfel: -2 posturi 
de asistent registrator principal gr.I - Biroul 
Înregistrare Sistematică, Serviciul Cadastru. 
Cerinţele postului: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă sau studii 
universitare cu diplomă de licenţă sau echi-

valentă ȃn specializarea (programul de 
studii)/domeniul: drept; -vechimea ȃn speci-
alitatea studiilor- minim 3 ani și 6 luni. 
Concursul se va desfășura astfel: Proba 
scrisă în data de 03.09.2021, ora 10.00; proba 
interviu în data de 09.09.2021, ora 10.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 26.08.2021 
inclusiv, ora 16.30, la sediul OCPI Dolj din 
str.C.S. Nicolaescu Plopșor, nr.4, Craiova, 
jud.Dolj. Relaţii suplimentare la sediul OCPI 
Dolj, tel. 0251.413.128/0251.414.286, int.118, 
fax: 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro

l Anunţ. Penitenciarul Spital Mioveni cu 
sediul în localitatea Mioveni, Bd. Dacia nr. 1, 
judeţul Argeș, intenţionează să încheie 
contract de prestări servicii medicale cu: -un 
asistent medical generalist pentru perioada 
23.08.2021 -23.08.2022 -maxim 40 ore/ săptă-
mână, minim 20 ore/ săptămână. Serviciile 
vor fi prestate în cadrul Penitenciarului 
Craiova cu sediul în Craiova, str. Vasile Alec-
sandri, nr. 89, judeţul Dolj. Condiţii minime 
impuse prestatorului de serviciu -asistent 
medical: -să prezinte copie diplomă studii de 
specialitate (școala posliceală sanitară); -să 
poată desfășura activitatea în regim indepen-
dent; -să prezinte Autorizaţia de liberă prac-
tică pentru profesia de asistent medical, 
vizată anual de OAMMR; -să facă dovada 
asigurării de malpraxis; -cunoștinţe de 
operare pe calculator; -dacă la data prezentei 
nu deţine certificatul de atestare fiscală, să 
depună dovada solicitării eliberării acestuia 
de la Administraţia Fiscală. Valoarea fondu-
rilor ce pot fi alocate pentru serviciile 
prestate este de maxim 30 lei/oră. La elabo-
rarea ofertei de preţ, ofertantul va avea în 
vedere toate cerinţele solicitate mai sus. 
Oferta de preţ reprezentând tariful pe oră, se 
va transmite până la data de19.08.2021, ora 
11:00, în plic închis cu menţiunea: ,,A nu se 
deschide până la data de 19.08.2021 -ora 
11:00”, prin oricare din următoarele 
mijloace: poștă, curier sau depunere directă 
la sediul instituţiei. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut gratuit de la Penitenciarul -Spital 
Mioveni. Informaţii suplimentare la telefon 
fix 0248.260.560, int. 223, 248. Comisar șef 
de poliţie penitenciară Valenţiu -Mihail 
Marin, Director, Penitenciarul Spital 
Mioveni.

l Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai 
Eminescu nr. 16bis, comuna Tunari, judeţ 
Ilfov organizează în data de 17.08.2021 
concurs recrutare pentru un Șofer și 4 
Muncitori necalificaţi. Condiţii de partici-
pare pentru Șofer: studii medii/ generale, 
fără vechime în muncă, permis conducere 

categoria B. Condiţii de participare pentru 
Muncitor necalificat: studii medii/ generale. 
Detalii suplimentare la 021.424.43.62.

l Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 
Iași, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcțiilor publice de execuție 
vacante de consilier consilier, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul Compartimen-
tului Resurse Umane, Financiar– Contabili-
tate, Juridic, Achiziţii Publice, Administrativ 
și Relaţii Publice, consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Compartimen-
tului Asistență Tehnică Zonală și RICA și 
consilier, clasa I, grad profesional debutant, 
în cadrul Compartimentului Formare Profe-
sională, Promovare și Elaborare Proiecte, în 
data de 13.09.2021, ora 8.30 -proba scrisă. 
Condițiile de desfășurare a concursului și 
bibliografia sunt afișate la avizierul D.A.J. 
Iași și pe pagina de internet www.dajiasi.ro. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul 
D.A.J. Iași din B-dul. Ștefan cel Mare și 
Sfânt nr.13 (fost 47-49), tel.: 0232/255958.

l Ministerul Tineretului și Sportului organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată, a următoarelor 
posturi de conducere vacante: Muzeul Spor-
tului- director grad II; Institutul Național de 
Cercetare pentru Sport- director grad II. 
Concursul se organizează la sediul Ministe-
rului Tineretului și Sportului, în data de 
03.09.2021, ora 10.00 -proba scrisă. Interviul 
se va susține în termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
sediul Ministerului Tineretului și Sportului, 
în perioada 13.08.2021- 26.08.2021, inclusiv. 
Condițiile de participare la concurs sunt: 
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă;   vechime 
în specialitatea studiilor necesară exercitării 
funcției contractuale de conducere pentru 
Muzeul Sportului: minimum 3 ani; vechime 
în specialitatea studiilor necesară exercitării 
funcției contractuale de conducere pentru 
Institutul Național de Cecetare pentru Sport: 
minimum 8 ani. Relații suplimentare se pot 
obține de la doamna Nela Olaru, expert: str. 
Vasile Conta nr. 16, Sector 2, București, 
telefon: 021 /307.64.49 și e-mail: resurse.
umane@mts.ro.

l Ministerul Tineretului și Sportului organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată, a următoarelor 
posturi de conducere vacante: -Clubul 
Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe– 
director grad II; -Clubul Sportiv Municipal 
Iași– director grad II; -Clubul Sportiv Muni-

cipal Giurgiu– director grad II; -Clubul 
Sportiv “Teleorman” Alexandria– director 
grad II; -Complexul Sportiv Național 
Bascov– Budeasa- director adjunct grad II. 
Concursul se organizează la sediul Ministe-
rului Tineretului și Sportului, în data de 
06.09.2021, ora 11.00 -proba scrisă. Interviul 
se va susţine în termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
sediul Ministerului Tineretului și Sportului, 
în perioada 13.08.2021– 26.08.2021, inclusiv. 
Condiţiile de participare la concurs sunt: 
•studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; •vechime 
în muncă necesară exercitării funcţiei 
contractuale de conducere: minimum 3 ani. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
doamna Anna Maria Niculescu, consilier: str. 
Vasile Conta nr. 16, Sector 2, București, 
telefon: 021/307.64.49 și e-mail: resurse.
umane@mts.ro.

l Ministerul Tineretului și Sportului organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată, a următoarelor 
posturi de conducere vacante: -Sport Club 
Municipal Bacău– director grad II; -Clubul 
Sportiv Municipal Brăila– director grad II; 
-Clubul Sportiv “Farul” Constanța– director 
grad II; -Clubul Atletic Roman– director 
grad II; -Clubul Sportiv Municipal Buzău- 
director grad II. Concursul se organizează la 
sediul Ministerului Tineretului și Sportului, 
în data de 07.09.2021, ora 10.00 - proba 
scrisă. Interviul se va susţine în termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Ministerului Tine-
retului și Sportului, în perioada 13.08.2021– 
26.08.2021, inclusiv. Condiţiile de participare 
la concurs sunt: •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; •vechime în muncă necesară 
exercitării funcţiei contractuale de condu-
cere: minimum 3 ani. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la doamna Călin Mihaela, 
consilier: str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, 
București, telefon: 021/307.64.49 și e-mail: 
resurse.umane@mts.ro.

l Ministerul Tineretului și Sportului organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată, a funcției 
contractuale de conducere vacantă de 
director grad II al Centrului Național de 
Formare și Perfecționare a Antrenorilor– 
instituție publică aflată în subordinea Minis-
terului Tineretului și Sportului. Concursul se 
organizează la sediul Ministerului Tinere-
tului și Sportului, în data de 03.09.2021, ora 

09.30 - proba scrisă. Interviul se va susţine în 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul Minis-
terului Tineretului și Sportului, în perioada 
13.08.2021– 26.08.2021, inclusiv. Condiţiile 
de participare la concurs sunt: • studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; •are disponibili-
tate pentru delegări și lucru în regim 
prelungit; • vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 5 ani. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la doamna Mihaela Călin, 
consilier: str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, 
București, telefon: 021/307.64.49 și e-mail: 
resurse.umane@mts.ro.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
județul Teleorman, Strada Libertății, 
numărul 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contractual 
vacante: -1 post asistent medical principal în 
cadrul Laboratorului de Analize Medicale; -1 
post asistent medical debutant în cadrul 
Laboratorului de Analize Medicale. Condiții 
specifice de participare la concurs pentru 
funcția de Asistent medical principal: 
-Studii: absolvent al școlii postliceale -specia-
litatea laborator; -Certificat membru eliberat 
de OAMGMAMR; -Vechime: 5 ani vechime 
în specialitate. Condiții specifice de partici-
pare la concurs pentru funcția de Asistent 
medical debutant: -Studii: absolvent al școlii 
postliceale -specialitatea laborator; -Certi-
ficat membru eliberat de OAMGMAMR; 
-Vechime: fără vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 03.09.2021, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data și ora inter-
viului vor fi anunțate după rezultatul probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului și 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare 
la avizierul Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la tele-
fonul 0247/306.723.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul în 
Constanța, str. Incintă Port, nr.1, județul 
Constanța, organizează concurs conform 
H.G. nr. 286/2011 modificată și completată, 
pentru ocuparea a următoarelor funcții 
contractuale vacante: I.ANR -central 
Constanța. A.Direcția Juridică, Reglemen-
tări și Resurse Umane. 1. Serviciul Juridic și 
Contencios: a) Șef serviciu -1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea 
de bază: științe juridice; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției: -9 
ani vechime în specialitatea studiilor; Cerințe 
specifice: -permis conducere categoria B. b) 
Consilier juridic gr.IA -1 post: Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: științe juridice; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției: -9 ani 
vechime în specialitatea studiilor; Cerințe 
specifice: -permis conducere categoria B. B. 
Direcția Tehnică. 1. Biroul IT: a)Adminis-
trator de rețea gr.IA -1 post: Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată; Speciali-
tatea de bază: matematică, informatică, 
inginerie electrică, electronică, telecomuni-
cații și tehnologii informaționale, calcula-
toare și tehnologia informației, ingineria 
sistemelor, mecatronică și robotică, ciberne-
tică, statistică și informatică economică; 
Studii superioare în domeniul de activitate 
specific postului -minim 9 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Cerințe specifice: 
-permis conducere categoria B. b)Adminis-
trator de rețea gr.II -1 post: Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată; Speciali-
tatea de bază: matematică, informatică, 
inginerie electrică, electronică, telecomuni-
cații și tehnologii informaționale, calcula-
toare și tehnologia informației, ingineria 
sistemelor, mecatronică și robotică, ciberne-
tică, statistică și informatică economică; 
Studii superioare în domeniul de activitate 
specific postului -minim 3 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Cerințe specifice: 
-permis conducere categoria B. C.Direcția 
Economică. 1.Serviciul Investiții -Achiziții 
Publice, Administrativ: Șef Serviciu -1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență; 
Specialitatea de bază: inginerie civilă; științe 
economice; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: Studii superi-
oare de specialitate -minim 9 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Cerințe specifice: 
-certificat expert achiziții publice. II.Căpi-
tănia Zonală Constanța. A. Căpitănia 
Portului Constanța. 1. Serviciul Siguranța 
Navigației -zona Nord: Căpitan de port 
specialist -1 post: Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: 
inginerie marină și navigație -specializarea 
navigație sau electromecanică navală; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: Posesor brevet maritim 
nivel managerial -fără condiții de vechime; 
Cerințe specifice: -permis conducător auto 
categoria B. 2.Serviciul Siguranţa Navigaţiei 
-zona Midia. Conducător de șalupă -1 post: 
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Nivelul studiilor: studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Specialitatea de 
bază: -; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: Certificat de 
capacitate conducător șalupă maritim valabil 
-fără condiții de vechime. B.Căpitănia 
Portului Mangalia. Căpitan de port debutant 
-1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: inginerie 
marină și navigație -specializarea navigație și 
transport maritim și fluvial sau electromeca-
nică navală; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei: fără condiții 
de vechime; Cerințe specifice: -permis condu-
cător auto categoria B. Concursul se organi-
zează în Constanța după următorul calendar 
de desfășurare: Data limită pentru depu-
nerea dosarelor: 26.08.2021 până la ora 
16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere: 
27.08.2021-30.08.2021. Afișare rezultate 
selecția dosarelor: 31.08.2021 la ora 14.00. 
Termen depunere contestații: 01.09.2021 
până la ora 11.00. Termen soluționare 
contestații și comunicare rezultate: 
01.09.2021 la ora 16.00. 2.Proba scrisă: 
03.09.2021 la ora 09.00. Afișare rezultate 
probă scrisă: 06.09.2021 la ora 14.00. Termen 
depunere contestații probă scrisă: 07.09.2021 
până la ora 11.00. Termen soluționare 
contestații și comunicare rezultate: 
07.09.2021 la ora 16.00. 3. Interviu: 
08.09.2021 la ora 09.00. Afișare rezultate 
interviu: 09.09.2021 la ora 14.00. Termen 
depunere contestații interviu: 10.09.2021 
până la ora 11.00. Termen soluționare 
contestații și comunicare rezultate: 
10.09.2021 la ora 14.00. 4.Afișare rezultate 
finale: 13.09.2021 la ora 14.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășurarea concur-
sului se va face astfel: -Pentru posturile din 
cadrul Autorității Navale Române, candi-
dații vor depune dosarele la sediul Autorității 
Navale Române, localitatea Constanța, Str.
Incintă Port, nr.1. Relații suplimentare la 
persoana de contact: Adriana Rosen, tel.: 
0372/419.809 sau 0372/419.884. -Pentru 
posturile din cadrul Căpităniei Zonale 
Constanţa, candidaţii vor depune dosarele la 
sediul Căpităniei Zonale Constanţa, locali-
tatea Constanţa, Str.Incintă Port, nr.1, 
Clădirea ANR. Relații suplimentare la 
persoana de contact: Alexandra Lică, tel.: 
0372/419.850. Bibliografia, tematica, anuntul 
și rezultatele finale ale probelor de concurs se 
vor afișa la sediul ANR și pe pagina oficială: 
https://portal.rna.ro/despre -noi/organizare/
cariere.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria” cu sediul în 
București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post Kinetoterapeut, secție ATI -nivel 
studii superioare -perioadă nedeterminată; -1 
(un) post asistent medical S, secție ATI -nivel 
studii superioare -perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate 6 luni; -2 (două) 
posturi asistent medical principal PL, secția 
ATI -nivel studii PL -perioadă nedetermi-
nată, vechime în specialitate 5 ani și 6 luni; -1 

(un) post asistent medical principal PL 
-transfuzii -nivel studii PL -perioadă nedeter-
minată, vechime în specialitate 5 ani și 6 luni; 
-1 (un) post asistent medical PL -transfuzii 
-nivel studii PL -perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate 6 luni; -6 (șase) 
posturi asistent medical PL, secția ATI -nivel 
studii PL -perioadă nedeterminată, vechime 
în specialitate 6 luni; -3 (trei) posturi infir-
miere, secția ATI -nivel studii G -perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post brancardier, 
secția ATI -nivel studii G -perioadă nedeter-
minată. Acte necesare în vederea participării 
la concurs: cererea de înscriere la concurs; 
copia actului de identitate; copia certifica-
tului de naștere, de căsătorie; copie acte 
studii și alte acte care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și după caz în 
specialitate; cazierul judiciar; certificat de 
integritate comportamentală; adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; Curriculum Vitae. Condiţii 
de participare la concurs: are cetăţenie 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European și domiciliul în 
România; cunoaște limba română, scris și 
vorbit; are vârsta limită reglementată de 
prevederile legale; are capacitate deplină de 
exerciţiu; are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale eliberată 
de medicul de familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau de condiţii speci-
fice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu execepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea postu-
rilor vacante și temporar vacante, conform 
Ordinului M.S. nr.1470/2011; -diplomă de 
licență /bacalaureat; -curs transfuzii; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -02 septem-
brie 2021, ora 10.00 -proba scrisă; -08 
septembrie 2021, ora 10.00 -interviu. Data 
limită pentru depunerea dosarelor la concurs 
-25 august 2021, ora 15.00. Relaţii suplimen-
tare: RUNOS, tel. 021/222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria” cu sediul în 
București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post asistent medical principal PL 
-farmacie -nivel studii PL -perioadă nedeter-
minată, vechime în specialitate 5 ani și 6 luni; 
-1 (un) post asistent medical PL -farmacie 
-nivel studii PL -perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate 6 luni; -1 (un) post 
asistent medical PL -CPU -nivel studii PL 

-perioadă nedeterminată, vechime în specia-
litate 6 luni. Acte necesare în vederea partici-
pării la concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate; -copia 
certificatului de naștere, de căsătorie; -copie 
acte studii și alte acte care atestă efectuarea 
unor specializări (cursuri); -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și după caz în 
specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de 
integritate comportamentală; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; -Curriculum Vitae. 
Condiţii de participare la concurs: -are cetă-
ţenie română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului European și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, scris și 
vorbit; -are vârsta limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate deplină de 
exerciţiu; - are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale elibe-
rată de medicul de familie sau de unităţi 
sanitare abilitate; -îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime sau de condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu execepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea postu-
rilor vacante și temporar vacante, conform 
Ordinului M.S. nr.1470/2011; -diplomă de 
licență /bacalaureat; -curs transfuzii; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -03 septem-
brie 2021, ora 10.00 -proba scrisă; -09 
septembrie 2021, ora 10.00 -interviu. Data 
limită pentru depunerea dosarelor la concurs 
-25 august 2021, ora 15.00. Relaţii suplimen-
tare: RUNOS tel.021/222.35.59.

l Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
„Sf.Maria” Iași anunță amânarea concursului 
ce se desfășoară în conformitate cu prevede-
rile art.181 din Legea nr. 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătății, O.M.S. nr. 
284/2007, cu modificările și completările 
aduse de O.M.S. nr.954/2017 și Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Iași 
nr.921/09.11.2017 pentru aprobarea Regula-
mentului intern privind aprobarea Metodolo-
giei-cadru de organizare și desfășurare a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea 
funcţiei de Director financiar - contabil. La 
concursul organizat pentru ocuparea funcției 
de Director financiar -contabil se modifică 
data de organizare a probei scrise. -proba 
scrisă, un/o test-grilă/lucrare scrisă de verifi-
care a cunoștinţelor din bibliografia de 
concurs, organizată inițial în data de 
11.08.2021, ora 09.00, se amână pentru data 
de 13.08.2021, ora 09.00. Pe cale de conse-
cință, noul calendar de concurs pentru 

ocuparea funcției de Director financiar 
contabil este următorul: II. B; Susținerea 
probelor de evaluare: Data probei scrise; 
13.08.2021, ora 09.00. Data de susţinere a 
proiectului de specialitate; 13.08.2021, ora 
12.00. Data de susţinere a interviului de 
selecție; 13.08.2021, ora 14.00. Data afișării 
rezultatului susținerii proiectului de speciali-
tate și interviului de selecție; 13.08.2021, ora 
16.00. III.; Finalizare concurs. Data afișării 
rezultatului final al concursului; 13.08.2021, 
ora 16.00. Data-limită de depunere a contesta-
țiilor privind rezultatul susținerii proiectului 
de specialitate/rezultatului final; 16.08.2021, 
ora 16.00. Data afișării rezultatului contestați-
ilor privind susținerea proiectului de speciali-
tate/rezultatului final; 17.08.2021, ora 12.00. 
Restul anunțului rămâne neschimbat.

CITAȚII
l Alhammad Amjad cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Iasi, jud. Iasi, str. Amurgului, nr. 
1, bl. U1, sc. B, et. 5, ap. 1, este citat in cali-
tate de parat la Judecatoria Iasi, pe data de 
14.09.2021, ora 12.00, camera sala 4, complet 
C01M, dos. nr. 27578/245/2020, in proces cu 
Gavril Luminita pentru exercitarea autori-
tatii parintesti, stabilire domiciliu minor, 
pensie de intretinere.

l Grădinariu Cristi este chemat în judecată 
în  ca l i ta t e  de  pârâ t ,  în  dosaru l 
nr.11417/193/2020 al Judecătoriei Botoșani, 
la termenul din 28.09.2021, ora 10.00, în 
contradictoriu cu reclamanţii Lazăr Natașa 
și Lazăr Viorel, pentru ca instanţa să dispună 
ieșirea din indiviziune și partajarea supra-
feţei de 17.460 mp teren inclus în T.p. 
116542/2002.

DIVERSE
l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun. 
Focșani, Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a autorizației integrate 
de mediu, în scopul desfășurării activității 
„Tratarea suprafețelor materialelor, a obiec-
telor sau a produselor utilizând solvenți 
organici, în special pentru apretare, impri-
mare, acoperire, degresare, impermeabili-
zare, glazurare, vopsire, curăţare sau 
impregnare, cu o capacitate de consum de 
solvent organic mai mare de 150 kg pe oră 
sau mai mare de 200 de tone pe an”, pe 
amplasamentul din mun. Focșani, Str. Surăii, 
nr. 6, jud. Vrancea, activitate prevăzută la 
categoria 6.7. din anexa 1 a Legii nr. 278/2013 
privind emisiile industriale. Informațiile 
privind impactul potențial asupra mediului 
al activității pentru care se solicită emiterea 
autorizației integrate de mediu, pot fi consul-
tate zilnic de luni până joi între orele 8-14 și 
vineri între orele 8-12, la sediul APM 
Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 
2, jud. Vrancea. Observațiile, sugestiile și/sau 
propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Vrancea, în termen de 30 zile de 
la data apariției anunțului.

l SC Manufactura Magura SRL anunla 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Infiintare plantalie alun” - propus 
a fi amplasat in comuna Igneesi teren extra-
vilan, CF 38, 37, 36, 157, 35, 158, 159, 34, 
160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 32, 31, 30, 
29, 27, 28, 26, 25, 24, 155, 154, 153, 152, 151, 
150, 149, 148, 54, 53, 52, 51, judetul Arad. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad din Arad, str. 
Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul 
titularului din Simand, nr. 809, judetul Arad, 
in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14. 
Observatiile publicului transmise electronic 
se primesc zilnic la sediul APM Arad din 
Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

l Anunț de selecție experți pentru imple-
mentarea unor proiecte finanțate din Fondul 
Social European, Programul Operațional 
Capital Uman. Inspectoratul Școlar Jude-
țean Alba (Partener 1) anunță demararea 
procedurii de selecție a unor experți pentru 
implementarea următoarelor proiecte: 1. 
Experți implementarea proiectului cu titlul: 
”ADS pentru copiii si tinerii din ALBA” ID 
133542. 2. Experți implementarea proiectului 
cu titlul: ”INSIST Inca o sansa la educatie” 
ID 132172.Pentru detalii privind condițiile 
generale, condițiile specifice, modalitatea de 
depunere a dosarelor, conținutul dosarului de 
concurs, a criteriilor de selecție, precum și a 
calendarului de desfășurarea a concursului, 
vă rugăm să  accesați site-ul Inspectoratului 
Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro ).

l CONPET SA. Comunicat. Societatea 
Conpet S.A., cu sediul social în Ploiești, str. 
Anul 1848, nr. 1 - 3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identi-
ficare 1350020, reprezentată legal de dl. Tudora 
Dorin, Director General, având un capital 
social subscris și  vărsat în sumă de 
28.569.842,40 lei, informează acționarii și 
investitorii că, începând cu data de 12.08.2021, 
ora 18:15 P.M. (ora României), este disponibil 
Raportul Administratorilor pentru semestrul I 
2021 (perioada ianuarie - iunie 2021) pe websi-
te-ul societății www.conpet.ro, la secțiunea 
Relația cu investitorii/ Raportări/ Rapoarte 
periodice (http://www.conpet.ro/relatia-cu-in-
vestitorii/raportari/rapoarte-periodice/), acesta 
putând fi consultat, respectiv procurat contra 
cost la sediul societății. În contextul prevenirii 
și limitării răspândirii Covid-19 recomandăm 
ca Raportul Administratorilor pentru semestrul 
I 2021 (perioada ianuarie - iunie 2021) să fie 
accesat/ consultat în format electronic. Infor-
mații suplimentare pot fi obținute de la Biroul 
Guvernanţă Corporativă, tel. 0728104169 sau 
email: infoinvestitori@conpet.ro.

l CONPET SA. Comunicat. Vă informăm 
că Adunarea Generală a Acţionarilor Conpet 
S.A., în ședinţa din data de 04.08.2021, a 
aprobat constatarea împlinirii termenului de 
prescripţie a dreptului material la acţiune al 
acţionarilor pentru solicitarea dividendelor 
suplimentare cuvenite și neridicate până la 

data de 31.01.2021. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la tel: 0751-238656 sau la adresa 
de e-mail: anisia.oancea@conpet.ro. Director 
General, Ing. Dorin Tudora.

l BUCUR SA informează investitorii că 
Raportul semestrial la 30.06.2021, întocmit în 
conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 
și ale Regulamentului ASF nr.5/2018, este 
disponibil și poate fi vizualizat de persoanele 
interesate, începând cu data de 11.08.2021, 
prin Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
website-ul http://www.bvb.ro la simbolul 
BUCV, cât și pe website-ul http://bucurcom.
ro, secțiunea „Actionariat- Documente”. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul societăţii, tel: 021.323.67.30; fax: 
021.323.67.36; e-mail office@bucurcom.ro

l Anunt de intentie privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu PUD Str.
Nicolae Teclu nr.49 Lot-1/1/1, sect.3, Bucu-
resti. Nanette Bucharest Properties SRL 
aduce la cunostinta publicului interesat 
initierea Planului Urbanistic de Detaliu 
“Construire centru logistic cu functiuni 
conexe si Rh P+1E “ si supune spre consul-
tare aceasta documentatie de urbanism. 
Initiere: Nanette Bucharest Properties SRL, 
Elaborator: SC Dacra Studio SRL. Docu-
mentatia tehnica poate fi consultata la 
adresa: str. Calea Dudesti nr. 191 incepand 
cu 16.08.2021, timp de 15 zile.

l Bobit Therapie Camp Terapie, cunoastere 
si distractie?! DA, se poate! Venim cu un 
concept nou, echilibrat, unde dorim sa va 
initem intr-un nou stil de viata! Intr-un 
scenariu de vis, alaturi de profesionisti in 
domeniu, veti deprinde noi cunostinte si va 
veti bucura de aceasta oportunitate de deco-
nectare! Perioada: 1-5 Septembrie 2021. 
Locatie: Cheile Gradistei Resort Fundata. 
Pentru cine este destinata: Tuturor persoa-
nelor care doresc fie sa trateze, fie sa previna 
probleme pe plan locomotor, sa deprinda o 
postura corecta si un stil de viata sanatos! 
Pentru mai multe detalii si inscrieri nu ezitati 
sa ne contactati: Whatsapp: 0771.485.956, 
email: ionubobitclm@gmail.com

LICITAȚII
l Comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș, 
organizează în data de 06.09.2021 licitație 
publică pentru concesiune spațiu în supra-
față de 26.8 mp. Informații și detalii se regă-
sesc la serviciul secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Ștefan cel Mare, telefon 
0248/696704.

l SC Hidroconstructia SA prin UCM Raul 
Mare scoate la vanzare din stoc diferite mate-
riale de constructii, piese de schimb utilaje si 
auto, precum si alte materiale diverse. Pentru 
informatii privind listele cu materialele scoase 
la vanzare, preturi de vanzare si alte detalii va 
rugam sa transmiteti solicitari pe adresa de 
e-mail: adinel.avramesc@hidroconstructia.
com si la telefon nr. 0755.042.786.
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l Compania Energopetrol SA, societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, in bloc, urmatoarele bunuri mobile: 
Automecanica Macara hidraulica 18T, nr. 
inmatriculare PH-14-EPB; Dac 665T, nr. 
inmatriculare PH-15-EPM; IM Mirsa R 
10215 FK/3, nr. inmatriculare PH-16-EPM si 
Dacia Nova,  nr. inmatriculare PH-37-EPC. 
Pretul total al bunurilor este de 36.500 lei, cu 
TVA inclus. Licitatia se va organiza la sediul 
administratorului judiciar in data de 
18.08.2021 ora 12:00, iar in cazul in care 
bunul nu va fi valorificat, aceasta este repro-
gramata pentru data de 20.08.2021, 
23.08.2021, 25.08.2021, 27.08.2021, 
30.08.2021, 01.09.2021, 03.09.2021, 
06.09.2021, 08.09.2021, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de inscriere la lici-
tatie se depun in original la sediul adminis-
tratorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizi-
tionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judiciar, la 
numerele de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin practician in insolventa 
Ciulianu Elena Cozmina, in calitate de  lichi-
dator  judiciar  al debitoarei Dumipit 
Comimpex SRL, cu indeplinirea atributiilor 
prevazute de Legea 85/2014, conform  Hota-
rarii  din data de 02.06.2020 pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila 
in dosar nr. 32084/3/2017, anunta scoaterea 
la vanzare a bunurilor mobile af late in 
proprietatea Dumipit Comimpex  SRL 
constand in materiale textile  din bumbac – 
30 de pachete a cate 40 ml  la suma de 1255,5 
Euro exclusiv TVA. Prima vanzare a bunu-
rilor mobile apartinand societatii debitoare se 
va organiza in data de 18.08.2021, ora 13.00 
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in 
care bunurile mobile nu se vor vinde la 
primul termen de licitatie, incepand cu  
18.08.2021, se vor organiza alte 4 licitatii 
saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la 
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din București, Blvd. 
Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, 
sector 3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, 
ora 12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la lici-

tatie precum si modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul lichida-
torului judiciar din București, Blvd. Mircea 
Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este de 200 lei. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obli-
gatorie pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
0726.014.837.

l Almyo S.R.L., societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, proprietatea 
imobiliara situata in Ploiesti, Str. Corlatesti, 
nr. 17, Judetul Prahova, compusa din 3 
constructii cu destinatia industriala, dupa 
cum urmeaza: - Constructia C1-Hala nr. 1, 
cu regim de inaltime P, avand o suprafata 
construita la sol de 315 mp; - Constructia 
C2-Hala nr. 2, cu regim de inaltime P, avand 
o suprafata construita la sol de 230 mp; - 
Constructia C3-Sediu administrativ, cu 
regim de inaltime P+1, avand o suprafata 
construita la sol de 75 mp, suprafata utila 
parter 63,70 mp, suprafata utila etaj 91,05 
mp. Terenul pe care sunt edificate construc-
tiile mai sus mentionate, are o suprafata de 
7500 mp si nu face obiectul vanzarii. Pretul 
total de vanzare este de 117.000 euro, fara 
TVA. Licitatia se va organiza la sediul lichi-
datorului judiciar in data de 16.08.2021 ora 
12:00, iar in cazul in care bunul nu va fi 
valorificat, aceasta este reprogramata pentru 
data de 18.08.2021, 20.08.2021, 23.08.2021, 
25.08.2021, 27.08.2021, 30.08.2021, 
01.09.2021, 03.09.2021, 06.09.2021, 
08.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 
15.09.2021, 17.09.2021, 20.09.2021, 
22.09.2021, 24.09.2021, 27.09.2021, 
29.09.2021, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judiciar inso-
tite de toate documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii, precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la lichidatorul judiciar, la 
numerele de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l UAT Comuna Vladeni  judetul Ialomita, 
organizeaza licitatie publica deschisa pentru 
inchirierea suprafetei de 77,188 ha teren 
arabil extravilan impartit in 19 de loturi cu 
suprafete cuprinse intre 1,00 ha si 45,73 ha, 
situat in extravilanul comunei  Vladeni, 
Judetul Ialomita, apartinand Domeniul 

Privat al Comunei  Vladeni Judetul Ialomita. 
Licitatia va avea loc in data de 10.09.2021, 
ora  9,00. Pretul de pornire al licitatiei este de 
1000 lei/ha/an. Ofertele se depun la sediul 
primariei  comunei Vladeni din strada Mihai 
Viteazul nr. 35 pana la data de 09.09.2021 ora  
17:00, primirea  solicitarilor de clarificari  
pana la 06.09.2021, ora 17:00. Documentatia  
de atribuire se poate procura de la sediul 
Primariei, relatii  suplimentare telefon 
0243.313.631.

l UAT Comuna Vladeni  judetul Ialomita, 
organizeaza Licitatie publica deschisa pentru 
Concesionarea  suprafetei de 7,3950 ha teren 
arabil situat in extravilanul comunei  
Vladeni, Judetul Ialomita in Tarlaua 5704, 
Lot 1, avand  numarul cadastral 26586, apar-
tinand  Domeniului Privat al Comunei  
Vladeni Judetul Ialomita, - pentru realizarea 
unui Obiectiv Agroindustrial. Licitatia va 
avea loc in data de 10.09.2021, ora  11:00. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 7396 lei/
an. Ofertele se depun la sediul primariei 
comunei Vladeni din strada Mihai Viteazul 
nr.35 pana la data de 09.09.2021 ora 17:00, 
primirea solicitarilor de clarificari pana la 
06.09.2021, ora 17:00. Documentatia de atri-
buire se poate procura de la sediul Primariei. 
Relatii suplimentare telefon 0243.313.631.  

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Consi-
liul Local al Municipiului Giurgiu, Bdul 
București, nr.49-51, județul Giurgiu, telefon 
0 2 4 6 / 2 1 3 . 5 8 8 ,  0 2 4 6 . 2 1 3 . 7 4 7 ,  f a x 
0246/215.405, email: primarie@primaria-
giurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: terenul în 
suprafaţă de 300,00mp, aparținând dome-
niului privat al Municipiului Giurgiu, situat 
în Șoseaua Sloboziei, adiacent nr. 90A, iden-
tificat prin cartea funciară nr. 37412, 
conform O.U.G. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 
174/25.05.2021. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Direcţia Patrimoniu - Compar-
timent Urmărire, Executare Contracte, 
Primăria Municipiului Giurgiu, Bdul. Bucu-

rești, nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Valoarea docu-
mentaţiei este de 100 Lei la care se adaugă 
TVA și se achită în numerar la Direcția de 
Taxe și Impozite Locale Giurgiu, sau cont 
IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 27.08.2021, ora 13.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 06.09.2021, ora 16.30. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Registratura 
Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul Bucu-
rești, nr. 49-51, județul Giurgiu. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Fiecare participant depune o singură 
ofertă în original. 5.Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 07.09.2021, ora 13.00, Primăria 
Municipiului Giurgiu, Șos.București, nr. 
49-51, județul Giurgiu, sala parter. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și /sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Giurgiu -Secţia Contencios Administrativ 
Fiscal, Giurgiu, str. Episcopiei, nr.13, județul 
Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax 
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 11.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: U.A.T.Comuna Alunu, satul 
Igoiu, comuna Alunu, județul Vâlcea, telefon 
0250/868.002, fax 0250/868.006, e-mail: 
primaria@alunu.ro, cod fiscal 2541363. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: clădire spațiu public de recreere 
(terasă acoperită și grup sanitar), în supra-
față utilă de 237 mp, ce aparține domeniului 
public al Comunei Alunu, județul Vâlcea. 
Clădirea se află în comuna Alunu, sat Igoiu, 
lângă sediul Primăriei Comunei Alunu, 
având nr. cadastral 35181, conform 
H.C.L.61/29.07.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: Se poate 
descărca de pe site-ul instituției: www.alunu.
ro, secțiunea Licitații. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/comparti-

mentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Compartimentul Promovare și 
Achiziții Publice, la sediul Primăriei 
Comunei Alunu, comuna Alunu, satul Igoiu, 
județul Vâlcea. 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: 
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26.08.2021, ora 10.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 03.09.2021, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Alunu, comuna Alunu, 
Compartimentul Promovare și Achiziții 
Publice, strada Principală, nr.1, sat Igoiu, 
comuna Alunu, județul Vâlcea. 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 desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 06.09.2021, ora 11.00, Primăria 
Comunei Alunu, comuna Alunu, strada 
Principală, sat Igoiu, nr.1, județul Vâlcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și /
sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Vâlcea, 
Rm.Vâlcea, Scuarul Revoluţiei, nr.1, județul 
Vâlcea,  te lefon 0250.739.120,  fax 
0250.732.207, e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 11.08.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Blejoi, comuna Blejoi, sat Blejoi, 
Calea Buzău, nr.10, județul Prahova, telefon 
0244/410.445, fax 0244/410.660, e-mail: 
blejoiprahova@yahoo.com, blejoi@ph.e-adm.
ro, cod fiscal 2845346. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Teren (Piață Agroalimentară 
Blejoi) în suprafață totală de 3.139mp și a 
imobilelor aferente în suprafață totală de 285 
mp, conform caietului de sarcini, situate în 
T23 CC170 /2, nr.cadastral 26562, în vederea 
construirii unui complex comercial, comuna 
Blejoi, județul Prahova, bun proprietate 
publică a Comunei Blejoi, conform H.C.L. 
nr.36/29.06.2020 și temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 

prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Blejoi. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Blejoi, comuna Blejoi, sat Blejoi, Calea 
Buzău, nr.10, județul Prahova. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Persoanele intere-
sate pot achita contravaloarea documentației 
de atribuire de 500Lei în contul conceden-
tului: RO20TREZ53921360250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Boldești-Scăieni, cod 
fiscal al concedentului: 2845346. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.08.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 02.09.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi 
depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Blejoi, comuna Blejoi, sat Blejoi, Calea 
Buzău, nr. 10, județul Prahova. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare 
copii. 5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
02.09.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Blejoi, comuna Blejoi, sat Blejoi, 
Calea Buzău, nr.10, județul Prahova. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și /sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acți-
unea în justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Prahova, Ploiești, Piața Victoriei, nr.10, 
județul Prahova, telefon 0244/544.781, fax 
0244/544.781, 0244/544.598, 0244/544.230, 
e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 11.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comuna Carașova, nr. 274, 
județul Caraș-Severin, telefon 0255/232.000, 
fax 0255/232.406, e-mail: primaria.
carasova@yahoo.com, cod fiscal 3227661. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiu în suprafața de 23,45 mp, 
situat în incinta clădirii cu nr.30 Iabalcea, ce 
aparține domeniului public al Comunei 
Carașova, înscris în CF nr.31146 Carașova, 
nr.cadastral 31146, pentru desfășurarea de 
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activități comerciale, conform H.C.L. nr. 
56/28.07.2021 și temeiul legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere de la sediul instituției, 
Compartimentul Patrimoniu-Urbanism al 
Primăriei Carașova. 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 Comparti-
mentul Patrimoniu-Urbanism din cadrul 
Primăriei Carașova, nr. 274, județul 
Caraș-Severin. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50 
lei/exemplar, se achită în numerar la Casieria 
Primăriei Carașova. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 25.08.2021, ora 
14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
02.09.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Carașova, nr. 274, județul Caraș-Severin. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Într-un singur exem-
plar în două plicuri sigilate, unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 03.09.2021, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Carașova, nr. 274, județul 
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contecios Administrativ 
a Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str. 
Horia, nr. 2-4 județul Caraș-Severin, telefon 
0255/213.136, fax 0255/211.554, e-mail: 
ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.08.2021.

l Primăria Municipiului Lugoj, P-ţa Victo-
riei, nr.4, cod poștal 305500, judeţ Timiș, cod 
fiscal: 4527381, telefon 0256/352.240, fax 
0256/350.393, e-mail: contact@primaria-
lugoj.ro, organizează licitaţie publică pentru 
închirierea spaţiului nr.10, în suprafaţă de 
17,95mp, situat în interiorul Pieţei Agroali-
mentare „Timișul” din municipiul Lugoj, 
pentru desfășurarea activităţii de comerţ cu 
produse agroalimentare, conform H.C.L. nr. 
57/26.04.2021 și O.U.G. nr.57/2019. Spaţiul 
este înscris în CF nr. 412438-C1-U3 Lugoj, 
nr. cadastral 412438-C1-U3,  cu descrierea 
„SAD nr.3”. 3. Licitaţia publică va avea loc 
în data de 20.09.2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Lugoj, P-ţa Victoriei, 
nr.4, judeţ Timiș. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de 
sarcini. Documentaţia de atribuire se poate 
obţine printr-o cerere scrisă sau direct de la 
sediul Primăriei Municipiului Lugoj, P-ţa 
Victoriei, nr.4, judeţ Timiș, Birou autorizaţii, 
liberă iniţiativă, comercial, contracte, camera 
112, începând cu data de 13.08.2021, zilnic 

între orele 09.00-14.00. Contravaloarea docu-
mentaţiei de atribuire este de 100 de lei 
+TVA, iar suma se achită în numerar, la 
Casieria Primăriei Municipiului Lugoj (P-ţa 
Victoriei, nr.4), sau prin virament, cu ordin 
de plată în contul nr. RO79TREZ 6235006 
XXX000071 deschis la Trezoreria Mun. 
Lugoj, CUI 4527381. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 06.09.2021, ora 
11.00. Oferta aferentă spaţiului scos la lici-
taţie va fi depusă într-un singur exemplar 
original, însoţită de garanţia de participare 
până cel târziu în data de 14.09.2021, ora 
11.00, la Registratura Primăriei Municipiului 
Lugoj, P-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiș, cam.7. 
Cuantumul garanţiei de participare este 
echivalentul a 2 chirii lunare, valoare calcu-
lată raportat la preţul minim de la care 
pornește licitaţia pentru chirie/mp /lună fără 
TVA x suprafaţa spaţiului. Orice contestaţii 
formulate împotriva actelor premergătoare 
încheierii contractului de închiriere se înre-
gistrează la sediul Primăriei Municipiului 
Lugoj, P-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiș, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la comuni-
carea acestora, iar acţiunile formulate împo-
triva deciziei comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor se vor înregistra la Tribunalul 
Timiș, Piaţa Tepeș Vodă, nr. 2, etajul I, Timi-
șoara, Judeţul Timiș, cod poștal 300055, 
adresă e-mail: tr-timis-reg@just.ro, telefon 
0256/498.054, fax 0256/221.990, în termen de 
6 luni de la comunicarea deciziei. Prezentul 
anunţ de licitaţie a fost transmis spre publi-
care către instituţiile abilitate, în data de 
11.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Municipiului Vatra 
Dornei, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, 
Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava, 
telefon/fax 0230/375.229, 0230/375.170, 
email: primaria@vatra-dornei.ro, cod fiscal 
7467268. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: spațiu în supra-
față de 23,3mp, situat în Str.Oborului, nr.7, ce 
aparține domeniului public al Municipiului 
Vatra Dornei, județul Suceava, conform 
H.C.L. nr. 124/29.07.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 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, Comparti-
mentul juridic. 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: 
Compartimentul juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai 
Eminescu, nr. 17, județul Suceava. 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: 200 de lei, iar suma se 
achită la Casieria Primăriei Municipiului 
Vatra Dornei. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 25.08.2021, ora 16.30. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 02.09.2021, ora 
09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Vatra 
Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr. 17, județul 
Suceava, cod poștal 725700. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 02.09.2021, ora 11.00, 
Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.
Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava, cod 
poștal 725700. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Suceava, Str.Ștefan cel 
Mare, nr.62, județul Suceava, cod poștal 
720062,  telefon 0230/214.948,  fax 
0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 11.08.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Roșiori, comuna Roșiori, Str. Prin-
cipală, nr. 34, județul Bacău, telefon 
0234/228.501, fax 0234/228.501, e-mail: 
prosiori@yahoo.com, cod fiscal 4535872. 
2.Informații generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
-imobilul Clădire Locuință Socială-Piață în 
suprafață de 781mp; -imobilul Spațiu 2, în 
sala de festivități în suprafață de 237,60 mp; 
-imobilul Spațiu 3, în sala de festivități în 
suprafață de 294,84mp; -imobilul Clădire 
Spațiu Depozitare 3 în suprafață de 792mp; 
conform caietului de sarcini, amplasate în 
comuna Roșiori, județul Bacău, bunuri 
proprietate publică a Comunei Roșiori, 
j u d e t u l  B a c ă u ,  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.22/28.07.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Roșiori, județul Bacău. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului /compar-
timentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Roșiori, comuna Roșiori, Str.Prin-
cipală, nr.34, județul Bacău. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Persoanele intere-
sate pot achita contravaloarea documentației 
de atribuire de 200Lei în contul conceden-
tului: RO13TREZ 0615006XXX000213, 
deschis la Trezoreria Bacău, cod fiscal al 
concedentului: 4535872. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 25.08.2021, 

ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
02.09.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Roșiori, 
comuna Roșiori, Str.Principală, nr.34, județul 
Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 02.09.2021, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Comunei Roșiori, comuna Roșiori, 
Str. Principală, nr.34, județul Bacău. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Bacău, Str. Ștefan cel Mare, nr.4, județul 
Bacău, cod poștal 600356, telefon 
0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: tr-ba-
cau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.08.2021.

l Anunț privind organizarea unei licitați 
publice pentru concesionare unui imobil- 
teren în suprafață de 3.000 mp, proprietate 
privată a comunei Tiream, jud.Satu Mare. 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: Consi-
liul Local Tiream, comuna Tiream, str.Princi-
pală, nr.25, judeţul Satu-Mare, telefon 
0261.873.601, fax 0261.873.718, email: 
primaria@tiream.ro. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren în suprafață de 
3.000mp, situat în intravilanul comunei 
Tiream, jud.Satu Mare, aparţine domeniului 
privat al Comunei Tiream, cu destinaţia curți, 
construcții, CF 100939 Tiream, nr top. 2092/1 
si 2093/1, conform HCL nr. 17/21.04.2021 și 
OUG 57/2019. 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 atribuire: 
prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Tiream, secretariat. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Tiream, localitatea Tiream, str. Principală, nr. 
25, jud. Satu Mare. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: gratuit. 4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 23.08.2021, ora 14.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 30.08.2021, ora 14.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
oferta va fi depusă la Primăria Comunei 
Tiream, Compartimentul Secretariat, locali-
tatea Tiream, str.Principală, nr.25, jud.Satu 
Mare. 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 vadesfășura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 31.08.2021, ora 11.00, la sediul 
primăriei comunei Tiream str.Principală, 
nr.25, jud.Satu Mare. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și /sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Adminis-
trativ Tribunalul Satu Mare, adresa: mun.
Satu Mare, Str.Mihai Viteazul, nr.8, jud.Satu 
Mare, tel.0261.713.650, fax: 0261.713.760, 
email: tr-satumare-reg@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 09.08.2021.

l 1. Autoritatea contractantă: Primăria 
orașului Mărășești,cu sediul în Mărășești, str. 
Siret nr.1, jud. Vrancea, telefon 0237260150, 
fax 0237260550, e-mail: primaria@primaria-
marasesti.ro. 2. Obiectul închirierii: teren 
arabil în suprafaţă de 5.000,00 mp, T.25, 
Pc.1735, înscris în CF nr. 55933, intravilanul 
orașului Mărășești. Licitaţia este publică 
conform prevederilor OUG nr.57/2019 și a 
HCL nr.47 din 29.07.2021. 3. Documentaţia 
de atribuire se poate obţine de la sediul auto-
rităţii contractante - “Serviciul Arhitect Șef”, 
în urma unei solicitări scrise. 4. Costul docu-
mentaţiei de atribuire- caiet de sarcini: 50,0 
lei, achitaţi numerar la casieria autorităţii 
contractante. 5. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 31.08.2021, ora 15:00. 6. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
08.09.2021 ora 15:00. Ofertele se depun 
într-un singur exemplar. 7. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Mărășești, 
str. Siret nr.1, localitatea Mărășești, judeţul 
Vrancea. 8. Preţul de pornire al licitaţiei este 
de 1.000,00 lei/an. 8. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa de deschidere a ofer-
telor: 09.09.2021, ora 10:00 la sediul primă-
riei orașului Mărășești, str. Siret nr.1, jud.
Vrancea. 9. Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor: judecătoria Panciu, Aleea 
Libertăţii nr.31, jud. Vrancea, telefon- 
0237/635829, fax-0237/635325. 10. Data 
transmiterii  anunţului de licitaţie: 
11.08.2021. 11. Relaţii suplimentare: 
Primăria Mărășești, telefon 0237/260550, 
serviciul Arhitect Șef.

l Oficiul Național de Prevenire și Comba-
tere a Spălării Banilor, cu sediul în București, 
str.General Ion Florescu, nr.1, sector 3, orga-
nizeză, începând cu data de 12 august 2021, 
procedura de selecție de oferte în vederea 
atribuirii unui contract de achiziţie publică 
având ca obiect închirierea unui spațiu într-o 
clădire de birouri, dotat cu mobilier și utili-
tăți necesar pentru desfășurarea activității 
instituției, inclusiv asigurarea serviciilor de 
mentenanţă/întreţinere. Documentația este 
pusă la dispoziția operatorilor economici 
interesați să depună oferta prin anunțul de 
publicitate postat în SEAP, precum și pe 
site-ul oficial al instituției www.onpcsb.ro, 
secțiunea Licitație.


