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OFERTE SERVICIU
l SC Riela Comimpex SRL, din Cluj-Napoca,
B-dul Muncii, nr.18, angajează: -sudori- 7
persoane; -șlefuitori- 3 persoane; -vopsitori- 3
persoane; -lăcătuși- 3 persoane; -muncitori necalificați- 2 persoane. Așteptăm CV-ul dvs.la adresa de
e-mail: office@rielacomimpex.ro
l SC Cadima General Construct SRL, având
CUI: 43283121, cu sediul în Sat Balta Doamnei,
Comuna Balta Doamnei, Nr.171, Județ Prahova,
angajează: femeie de serviciu COD COR 911201.
Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are loc
în data de 18.11.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Green Star Services SRL, cu sediul în
Ploiești, str.Bahlului, nr.16, bl.162, sc.B, ap.67, jud.
Prahova, J29/306/2017, CUI: 37075860, angajează:
tapetar cu cod COR 713101- 10 posturi, îngrijitor
clădiri cu cod COR 515301- 10 posturi, îngrijitor
spații verzi cu cod COR 931202- 20 posturi și
zugrav cu cod COR 713102- 15 posturi. Cerințe:
studii medii și cunoștințe de limba engleză, nivel
începător. Selecția va avea loc la sediul societății în
data de 18.11.2021, ora 10.00.
l SC RO Farmavet SRL, având CUI: 11879682,
cu sediul în Sat C.A. Rosetti, Comuna C.A.
Rosetti, Strada Bisericii, Nr.33bis, „Dispensar
Veterinar”, Județ Buzău, angajează: Îngrijitor
animale cu cod COR 921201- 1 post. Cerințe:
Studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul zootehnie. Selecția are loc în data
de 18.11.2021, ora 10.00 la sediul societății.
l SC Blue Personal SRL, având CUI: 39747657,
cu sediul în Comuna Tunari, Strada Ceair, Nr.34,
tarla 35, parcela 117/31, lot 2, camera 1, Județ
Ilfov, angajează: Maseur cu cod COR 325501-3
posturi. Cerințe: Studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul servicii. Selecția
are loc în data de 18.11.2021, ora 10.00 la sediul
societății.
l S.C. Sil Visual Studio, cu sediul în sat Chendu,
comuna Bălăușeri, nr.141, județ Mureș, angajează
3 muncitori necalificați la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, faianță, gresie, parchet. Informații se pot obține de luni-vineri, la nr.de telefon:
0742.619.924.
l Consiron SRL - în faliment anunta angajare
personal specialitate – evaluator autorizat – in
vederea realizarii evaluarii bunului imobil aflat in
patrimoniul debitoarei Consiron S.R.L., respectiv
teren /constructie inscrise în C.F. nr.30547/Reșița,
număr cadastral/topografic 30547, 30547-C1.
Ofertele urmeaza a se depune la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, jud. Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pana cel tarziu la data
de 10.12.2021, orele 12.00.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Buzău organizează concurs în data de 06.12.2021

(proba scrisă) şi 10.12.2021 (interviu) pentru
ocuparea unor posturi temporar vacante de consilier cadastru gradul I și consilier cadastru gradul II
cu încadrare pe perioadă determinată până la
revenirea titularului pe post. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Dosarele de
înscriere se depun până la data de 24.11.2021,
ora 16.30, la sediul instituţiei. Detalii privind
condiţiile specifice, bibliografia şi tematica de
concurs sunt disponibile pe pagina oficială www.
ocpibz.ro. Informaţii suplimentare se obţin la
sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău din Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr.
48, Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și
Petiții, telefon 0238/711.036.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie temporar vacante din subunităţile de mai jos: 1.Structura în care se află, numărul
şi denumirea posturilor: a)Casa familială Întorsura Buzăului: -coordonator personal de specialitate, grad I, nivel studii superioare; b)Casa
familială nr.1 Sf.Gheorghe: -educator, nivel studii
superioare; c)Centrul de recuperare pentru copilul
cu handicap Sf.Gheorghe: -kinetoterapeut, nivel
studii superioare. 2.Concursul va avea loc în data
de 09.12.2021, ora 9.00 -proba scrisă, iar în data de
14.12.2021, ora 9.00 -proba interviu, la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna (Sfântu Gheorghe, Str.Presei
nr.8/A). Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna, în perioada
23.11.2021 -29.11.2021, de luni până joi, între orele
8.00-15.00, vineri, între orele 8.00-13.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la
nr.de telefon: 0267.317.464. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul
instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna: www.
protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la secretarul comisiei de concurs, Pánczél
Rozália, nr.de telefon: 0267.317.464.
l Primăria Comunei Caraula, județul Dolj, cu
sediul în comuna Caraula, județul Dolj, str.
Craiovei, nr.142, cod fiscal 4711421, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată de: -1 post
mediator sanitar în cadrul Compartimentului
Serviciu de utilitate publică, Centru social din
cadrul Primăriei Caraula, județul Dolj, conform
H.G.nr.286/23.03.2011, republicată, modificată și
completată cu HG 1027/2014. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
13.12.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de
15.12.2021, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -Condiții prevăzute de HG
nr.286/2011, republicată, modificată și completată
cu HG 1027/2014. Candidații 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 primăriei, situat în comuna Caraula, județul Dolj, str.
Craiovei, nr.142. Relații suplimentare la sediul
Primăriei Caraula, persoană de contact: Butoi
Paula, telefon și fax: 0251.369.568, tel.
0725.505.815, e-mail: primariacaraula@gmail.com
l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din
România, Str. Av. Sănătescu, nr. 48, sector 1,
011478, Bucureşti, Tel.: +4021/317.11.00, Fax:
+4021/316.34.97, www.anm.ro, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în
conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 cu
modificările și completările ulterioare, și a Legii
nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul
unor instituții din sistemul justiției, precum și din
cadrul Curții de Conturi, respectiv: 1.Direcţia
Generală Dispozitive Medicale, Direcția Reglementare, Supraveghere Piață -Serviciul Reglementare, Compartiment Investigatii Clinice,
Dispozitive Medicale: -2 (două) posturi expert gr.
II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate
administrație publică (specialitate tehnică asociată
dispozitivelor medicale: bioinginerie, biochimie,
biofizică, inginerie medicală), normă întreagă,
perioadă nedeterminată; 2. Direcţia Generală
Dispozitive Medicale: Direcţia Reglementare,
Supraveghere Piaţă -Serviciul Supraveghere Piaţă
DM: -3 (trei) posturi inspector de specialitate gr.
IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică
asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie
industrială, ingineria și managementul sistemelor
tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini,
fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie,
biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
3.Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcţia
Reglementare, Supraveghere Piaţă -Serviciul
Supraveghere Piaţă DM/UTI Cluj: -1 (unu) post
inspector de specialitate debutant, nivel studii S,
fără vechime în specialitate, administraţie publică
(specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații,
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și
managementul sistemelor tehnologice, tehnologia
construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă
întreagă, perioadă nedeterminată; 4.Direcţia
Generală Dispozitive Medicale: Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă -Serviciul Supraveghere Piaţă DM/UTI Oradea: -1 (unu) post
inspector de specialitate debutant, nivel studii S,
fără vechime în specialitate, administraţie publică
(specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații,
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și
managementul sistemelor tehnologice, tehnologia
construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, ingi-
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nerie medicală, biochimie, biologie), normă
întreagă, perioadă nedeterminată; 5.Direcţia
Generală Dispozitive Medicale: Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă -Serviciul Supraveghere Piaţă DM/UTI Mureș: -1 (unu) post
inspector de specialitate debutant, nivel studii S,
fără vechime în specialitate, administraţie publică
(specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații,
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și
managementul sistemelor tehnologice, tehnologia
construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă
întreagă, perioadă nedeterminată; 6.Compartimentul Prevenire și Protecție: -1 (unu) post expert
gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în
specialitate (diplomă de licență în specialitate
-absolvirea, în domeniile fundamentale: științe
inginerești, științe agricole și silvice, cu diplomă de
licență sau echivalentă, a ciclului I de studii
universitare, studii universitare de licență, ori a
studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată), curs de specialitate în
domeniul SSM, conținut minim conform celui
prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, Legea SSM nr.
319/2006, cu o durată minim de 80 de ore, sau
master/doctorat în domeniul SSM, perioadă nedeterminată, normă întreagă; -1 (unu) post expert
gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în
specialitate (diplomă de licență în specialitate
-absolvirea, în domeniile fundamentale: științe
inginerești, științe agricole și silvice, cu diplomă de
licență sau echivalentă, a ciclului I de studii
universitare, studii universitare de licență, ori a
studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată), perioadă nedeterminată,
normă întreagă. 7. Biroul Audit Intern: -3 (posturi)
posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate (economic), normă
întreagă, perioadă nedeterminată. 8.Direcția
Resurse Umane și Managementul Calității, Serviciul Personal, Salarizare, Compartiment Personal:
-1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6
luni vechime în specialitate (drept), normă
întreagă, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post
referent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și
6 luni vechime în specialitate (economic), normă
întreagă, perioadă nedeterminată. 9.Direcția Juridică, Afaceri Europene și Relații Internaționale: a)
Serviciul asistență juridică generală, urmărire
debite și contencios administrativ: -1 (unu) post
consilier juridic gr.I, nivel studii S, minimum 3 ani
și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă
întreagă, perioadă nedeterminată; b)Serviciul
legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale: -1 (unu) post consilier pentru afaceri
europene, nivel studii S, specialitate (administrație
publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c)Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și
relații internaționale: -1 (unu) post consilier juridic
gr.IA, nivel studii S, minimum 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate (drept), normă întreagă,
perioadă nedeterminată. 10.Serviciul Publicitate:
-1 (unu) post referent de specialitate debutant,

nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă
întreagă, perioadă nedeterminată. 11.Compartimentul Lizibilitate: -1 (unu) post referent debutant,
nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Selecția dosarelor -07.12.2021, ora 16.00.
Proba scrisă -13.12.2021, ora 10.00. Proba interviu
-17.12.2021, ora 10.00. Data limită pentru depunerea dosarelor la concurs -02.12.2021, ora 16.00.
Relații suplimentare -Serviciul personal, salarizare, tel. +4021/317.11.00, int.: 307,418.
l Colegiul National Militar ,,Dimitrie Cantemir“
Breaza organizeaza concursuri pentru ocuparea
urmatoarelor posturi de personal civil contractual
de executie: -medic specialist medicina generala/
medicina de familie, studii universitare de licenta
in domeniul medical (Facultatea de Medicina),
vechime in specialitate-minim 3 ani in gradul de
medic specialist M.G./M.F. Probele de concurs:
proba scrisa-13.12.2021 ora-10.00, proba practica
-15.12.2021 ora-10.00 si interviu -17.12.2021
ora-10.00. Dosarele de concurs se depun in perioada 22.11.2021-03.12.2021. -inginer de sistem
debutant in compartimentul Management
programe si proiecte mobilitate institutionala,

studii universitare de licenta, vechime in specialitate - nu este cazul. Probele de concurs: proba
scrisa -09.12.2021 ora-10.00, proba practica-13.12.2021 ora 10.00, interviul-in data de
15.12.2021 ora-10.00. Dosarele de concurs se
depun in perioada 15-26.11.2021. -6 posturi de
muncitor calificat IV(bucatar) la Popota, studii
medii sau studii generale obligatorii, vechime in
specialitate-minim 6 luni. Probe de concurs:
06.12.2021 ora-10.00 -proba practica si 08.12.2021
ora-10.00 -interviul. Dosarele de concurs se depun
in perioada 15-26.11.2021. -2 posturi de muncitor
calificat IV(cofetar) la Popota, studii medii sau
studii generale obligatorii, vechime in specialitate-minim 6 luni. Probe de concurs: proba practica
-07.12.2021 ora-10.00 si interviul -09.12.2021
ora-10.00. Dosarele de concurs se depun in perioada 15-26.11.2021. -4posturi de muncitor necalificat I la Popota, studii medii sau studii generale
obligatorii, vechime in munca-minim 3 ani. Probe
de concurs: proba practica -14.12.2021 ora-10.00 si
interviul -16.12.2021 ora-10.00. Dosarele de
concurs se depun in perioada 22.11-07.12.2021.
Detalii privind organizarea si desfasurarea concursurilor se pot obtine de la Biroul Personal din
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Colegiul National Militar „Dimitrie Cantemir“
(U.M.02525), str.Republicii, nr.75, Breaza,
tel.0244/340550, int.120 sau de pe site-ul colegiului
(cantemircml.ro).
l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu
sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1,
judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante următoare: 1.Secția
clinică Gastroenterologie: Asistent medical generalist licențiat debutant- 3 posturi vacante; Asistent
medical generalist licențiat- 3 posturi vacante;
Infirmieră debutantă- 2 posturi vacante; Îngrijitoare- 2 posturi vacante; 2.Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală: Asistent medical de
radiologie debutant- 2 posturi vacante; 3.Secția
clinică Ortopedie Traumatologie: Infirmieră debutantă- 2 posturi vacante; Îngrijitoare- 2 posturi
vacante; 4.Secția clinică Neonatologie: Îngrijitoare2 posturi vacante; 5.Ambulatoriul de specialitate
pentru sportivi: Asistent medical generalist debutant- 1 post vacant; Registrator medical debutant1 post vacant; 6.Secția clinică Chirurgie generală
III: Infirmieră debutantă- 2 posturi vacante;
Îngrijitoare- 1 post vacant; 7.Centrul de Hemodializă: Infirmieră debutantă- 1 post vacant.
Concursul se va desfăşura astfel: 1.Proba scrisă: în
data de 13.12.2021, ora 09.00; 2.Proba interviu: în
data de 20.12.2021, ora 09.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1.Asistent medical generalist
licențiat debutant: Absolvent al învăţământului
superior- licenţă în specialitate; Nu necesită
vechime în muncă. 2.Asistent medical generalist
licențiat: Absolvent al învăţământului superiorlicenţă în specialitate; Minim 6 luni vechime ca
asistent medical. 3.Asistent medical generalist
debutant: Absolvent al liceului sanitar cu durata
de 5 ani sau echivalare de studii sau Absolvent de
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
Absolvent de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau
Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în
specialitate sau Absolvent al învăţământului superior- licenţă în specialitate; Nu necesită vechime în
specialitate; 4.Asistent medical de radiologie debutant: Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5
ani sau echivalare de studii sau Absolvent de
şcoală sanitară postliceală (de radiologie) sau echivalentă sau Absolvent de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 sau Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate (de radiologie) sau
Absolvent al învăţământului superior- licenţă în
specialitate (de radiologie); Nu necesită vechime în
muncă. 5.Infirmieră debutantă: Şcoală generală;
Nu necesită vechime. 6.Îngrijitoare: Şcoală generală; Nu necesită vechime. 7.Registrator medical
debutant: Diplomă de studii medii de specialitate
sau diplomă de studii medii; Nu necesită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a
la sediul unităţii din Craiova, Strada Tabaci, nr.1,
Jud.Dolj. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de
contact: Ec. Ungurenuș Atena Carmen, șef Serviciul RUNOS.
l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu
sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1,
judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante următoare: 1.Secția
clinică Ortopedie Traumatologie: Asistent medical
generalist debutant- 4 posturi vacante; 2.Ambulatoriul integrat: Asistent medical generalist debutant- 6 posturi vacante; 3.Secția clinică
Neonatologie: Asistent medical generalist debutant- 5 posturi vacante; 4.Secția clinică Chirurgie
generală III: Asistent medical generalist debutant-
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2 posturi vacante; 5.Secția clinică Chirurgie
toracică: Asistent medical generalist debutant- 1
post vacant. Concursul se va desfăşura astfel: 1.
Proba scrisă: în data de 14.12.2021, ora 09.00; 2.
Proba interviu: în data de 20.12.2021, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Asistent
medical generalist debutant: Absolvent al liceului
sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii
sau Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau Absolvent de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 sau Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau Absolvent al învăţământului superior- licenţă în specialitate; Nu
necesită vechime în specialitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
unităţii din Craiova, Strada Tabaci, nr.1, Jud.Dolj.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec.
Ungurenuș Atena Carmen, șef Serviciul RUNOS.
l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu
sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1,
judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante următoare: Șef
Serviciu Aprovizionare, transport; Muncitor calificat IV (electromecanic)- 2 posturi vacante pentru
activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;
Muncitor calificat IV (strungar)- 1 post vacant
pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;
Muncitor calificat IV (zidar)- 1 post vacant pentru
activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;
Muncitor calificat IV (sudor)- 1 post vacant pentru
activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;
Muncitor calificat IV (liftier)- 1 post vacant pentru
Lift persoane; Muncitor calificat IV (electrician)- 4
posturi vacante pentru deservire grup electrogen;
Muncitor calificat I (fochist)- 1 post vacant pentru
Centrala termică. Concursul se va desfăşura astfel:
1.Proba scrisă: în data de 13.12.2021, ora 09.00;
2.Proba interviu: în data de 20.12.2021, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Șef
Serviciu Aprovizionare, transport: Absolvent al
învăţământului superior- diplomă de licență
(studii economice); Minim 2 ani vechime în specialitate; 2. Muncitor calificat I (fochist): Diplomă
(certificat) de calificare, Minim 9 ani vechime în
specialitate, Autorizație ISCIR. 3.Muncitor calificat IV (electromecanic, strungar, zidar, sudor,
liftier, electrician): Diplomă (certificat) de calificare, Nu necesită vechime în muncă, Autorizație
ISCIR (liftier, electromecanic). Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
unităţii din Craiova, Strada Tabaci, nr.1, Jud.Dolj.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec.
Ungurenuș Atena Carmen, șef Serviciul RUNOS.
l Primăria Dărăști- Ilfov cu sediul în comuna
Dărăști- Ilfov, str. Mihai Eminescu nr.6, județ Ilfov
organizează în data de 13.12.2021 concurs recrutare pentru următoarele posturi: 2 posturi de
Muncitor calificat– Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ, Muncitor necalificat–
Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ si Administrator Club sportiv. Condiţii de
participare pentru Muncitor calificat: studii medii/
generale, vechime în muncă: 10 ani, calificare
lăcătuș mecanic/ mecanic auto. Condiţii de participare pentru Muncitor necalificat: studii medii/
generale, vechime în muncă: 10ani. Dosarele se
depun la sediul Primăriei Dărăşti- Ilfov în perioada 17.11.2021 până la data de 02.12.2021, ora
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de

telefon 021.369.20.21, persoană de contact:
doamna Grătianu Veronica Gabriela– Consilier
Asistent, Primăria Dărăști, email secretariat@
comunadarastiilfov.ro.
l Primăria Mircea-Vodă, cu sediul în: localitatea
Mircea- Vodă str. Mircea Cel Batrân, nr.42, județul
Brăila, organizează concurs pentru ocuparea unui
post de personal contractual vacant, după cum
urmează: -Referent Debutant, personal contractual cu 1/2 normă lucru în cadrul Compartimentului Cultură. Concursul se va desfășura: în data
de 13 Decembrie 2021, ora 10.00– proba scrisă și în
data de 16 Decembrie 2021, ora 10.00– interviul.
Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant:
a) Studii medii absolvite cu diplomă de Bacalaureat –profil real/ uman; b) Deține cunoştinţe
minime de operare pe calculator (word, excel); c)
Permis de conducere categoriile B. Concursul se
organizează la sediul Primăriei Mircea-Vodă,
Judetul Brăila- în data de 13 Decembrie.2021, ora
10.00 proba scrisă și în data de 16 Decembrie.2021, ora 10.00 interviul. Dosarele de înscriere
se depun la sediul Primăriei în termen de 10 zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Condițiile de participare și bibliografia se afișează pe site-ul www.primariamirceavoda.ro și la avizierul de la sediul Primăriei. Relații
suplimentare la sediul Primăriei, telefon
0239/669583.
l Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Scurtă, nr. 2, anunţă, organizarea concursului în
vederea ocupării a 4 posturi contractuale de
execuţie vacante, pe perioada determinată: a) 1
post medic veterinar, grad III în cadrul Serviciului
Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranta
Alimentelor Suceava al cărui temei legal pentru
angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004; b) 2 posturi
medic veterinar, grad III în cadrul CSVSAO
Suceava 1 și CSVSAO Rădăuți al căror temei legal
pentru angajare îl reprezintă Ordinul președintelui
A.N.S.V.S.A. nr.64/2007. Condiții specifice pentru
posturile de la literele a) si b) sunt: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul
medicină veterinară, -vechime în specialitatea
studiilor absolvite necesară ocupării postului
minimum 1 an. Concursul va avea loc în data de:
14 decembrie 2021, ora 10.00 la sediul din Suceava,
str. Scurtă nr.2. a) 1 post referent de specialitate,
grad III al cărui temei legal pentru angajare îl
reprezintă O.G. nr. 42/2004: Condiții specifice
pentru postul de la litera c) sunt: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile
informatică, matematică- informatică, informatică- economie, automatizări și calculatoare;
-vechime în specialitatea studiilor absolvite necesară ocupării postului minimum 1 an. Concursul
va avea loc în data de: 14 decembrie 2021, ora
13.00 la sediul din Suceava, str. Scurtă nr.2. Data şi
ora interviului vor fi susţinute în termen de maxim
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării
anunţului, termenul limită de depunere fiind data
de 06 decembrie 2021, ora 16.00, la secretariatul
instituției, tel. 0230522848 interior 22. Condiţiile
generale sunt cele stabilite prin art.3, literele a-g
din H.G. Nr. 286/2011; Condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, calendarul de desfăşurării concursului, bibliografia, actele necesare în
vederea înscrierii la concurs, sunt afişate la sediul
instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei:
http://www.suceava.dsvsa.ro.

l Școala Gimnazială Ioan Bădescu din localitatea
Popești Leordeni, Strada Școlii, nr.6, județul Ilfov,
organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de secretar -1 normă, post contractul pe
perioadă nedeterminată, aprobat prin HG
286/2011, modificată și completată de HG
1027/2014. Denumirea postului: Secretar Instituție/ Unitate de Învățământ studii superioare,
post contractual, vacant, perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs: -Absolvirea unei instituții de învățământ superior;
-Vechime minimă în muncă/ specialitate- 3 ani.
Concursul se va desfășura în data de 14 decembrie
2021 în locația din strada Leordeni, nr.3-5, localitatea Popești Leordeni, județul Ilfov. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă14 decembrie 2021, ora 9-11; Proba interviu- 14
decembrie 2021, ora 13; Proba practică- 14 decembrie 2021, ora 15; Dosarele se depun la secretariatul instituției din strada Leordeni, nr.3-5, Popești
Leordeni, Ilfov, în perioada 06.12.2021-10.12.2021,
între orele 10-14. Date de contact: tel. 0213614024/
0720331121. Email: scoalabadescu@gmail.com.
Selecția dosarelor depuse va avea loc în data de
10.12.2021, iar rezultatul selecției va fi afișat în
data de 10.12.2021, ora 17 la avizierul din strada
Leordeni, nr. 3-5, Popești Leordeni, Ilfov. Contestațiile cu privire la rezultatul selecției se depun în
date de 13.12.2021 între orele 14-15.30.
l Centrul de Cercetări Financiare și Monetare al
Academiei Române „Victor Slăvescu”, cu sediul în
București, Calea 13 Septembrie nr.13, scoate la
concurs 2 posturi de Cercetător Științific gradul I,
1/2 normă, în domeniul de cercetare economie
generală, cu specializările financiar-monetar,
respectiv fiscal-bugetar. Condițiile și cerințele
minime sunt cele prevăzute în Legea 319/2003
privind Statutul Personalului de cercetare– dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare și în
Ordinul 6129/2016 privind aprobarea standardelor
minimale necesare și obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învățământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare- dezvoltare, a
calității de conducător de doctorat și a atestatului
de abilitare. Dosarele de concurs se depun la registratura Centrului, în termen de 30 zile de la publicare. Detalii privind condițiile specifice, calendarul
de desfășurare a concursului se găsesc la sediul
instituției şi pe site-ul acesteia www.icfm.ro. Relații
suplimentare se pot obține zilnic, între orele 8.0012.00 la tel. 021.318.24.21/ 021.318.24.19/
0726738700 -sau la sediul centrului, etaj 5, cam.
5315.
l Ringier România caută lucrător gestionar
pentru depozitul situat în zona Crângași. Candidatul ideal este o persoană dinamică, capabilă să
lucreze în echipă și în condiții de stres, atentă,
corectă, cu atenție distributivă și care să aibă
următoarele atribuții: Pregătirea fluxurilor de
trimitere colete shop: colecții.libertatea.ro, pregătirea retururilor clienților și actualizarea softurilor
de gestiune (stoc, cantitate, prețuri) Răspunde de
gestiunea fizică și scriptică a stocului de marfă din
magazie, a obiectelor și mijloacelor fixe, precum și
mișcarea acestora în cadrul societății. Așteptăm
cv-uri pe adresa de email hr@ringier.ro, informații
la telefon 0729.729.329.
l Liceul Tehnologic Special Beethoven cu sediul
în Craiova, str.Beethoven, nr.2, jud.Dolj, organizează concurs conform temeiului legal HG
286/23.03.2011 modificată şi completată de HG
nr.1027/2014 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de:
Muncitor IV (fochist)- 1 post; Muncitor IV
(muncitor întreținere)- 1 post. Condiţii specifice de
participare la concurs: Nivelul studiilor: Medii

ANUNT
Debitorul DACOLE SERVICE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU,
URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele terenuri aflate in proprietatea
debitoare, respectiv:
Nr.crt. Tip teren

Suprafata (m²)

Adresa

Pret

1

570

Sinaia, F-dt. Paltinului, nr.7A,

106.241,5 lei

jud. Prahova,

exclusiv TVA

Sinaia, str. Fnd. Paltinului,

66.168,25 lei

nr.3, jud. Prahova

exclusiv TVA

2

Intravilan

Intravilan

355

3

Intravilan

1.098(acte),
1.094(mas.)

Sinaia, str. Platou Izvor,
nr.18, jud.Prahova

185.783,65 lei
exclusiv TVA

4

Intravilan

15.200

T60, Parcela 1133/2, pct.

251.831,2 lei

Oboare, jud. Dambovita

exclusiv TVA

5

Intravilan

10.000

Moroeni, jud. Dambovita

165.678,6 lei

6

Extravilan

43.400

Moroeni, jud. Dambovita

1.977.373,7 lei
exclusiv TVA

7

Extravilan

31.600

Moroeni, jud. Dambovita

1.439.747 lei
exclusiv TVA

8

Extravilan

22.300

Moroeni, jud. Dambovita

1.016.023,7 lei
exclusiv TVA

9

Extravilan

10.000

Moroeni, jud. Dambovita

exclusiv TVA

373.075,2 lei
exclusiv TVA

10

Extravilan

47.400

Moroeni, jud. Dambovita

1.770.034,9 lei
exclusiv TVA

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data
si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini.
Pretul caietului de sarcini este de 1.000 Euro exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in
proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita prin OP in contul nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726, deschis la ING Bank sucursala Dorobanti,pe seama
lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO08 BSEA 0070
0000 0214 7873, deschis la Credit Agricole Bank SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare
bun pentru care se liciteaza.
Pretul de pornire este de 85% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de ora 26.11.2021 de la ora 13.30 iar daca
bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de
03.11.2021, 10.12.2021, 17.12.2021, 07.01.2022 ora 13:30.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.
(absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat);
Vechime în muncă: 4 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba scrisă în data de:
13.12.2021, ora 09.00, la sediul instituției; proba
practică în data de: 16.12.2021, ora 09.00, la sediul
instituției. Data limită până la care candidaţii vor
depune dosarele de concurs este de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul unităţii din
Craiova, str.Beethoven, nr.2. Relaţii suplimentare
la sediul unităţii, persoana de contact: Georgeta
Vanaucec, tel.0251.414.884.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu sediul în
strada Splaiul Independenței nr.103, sector 5, localitatea București, organizează concursul pentru
ocuparea următorului post vacant: Economist debutant
în Biroul Financiar si Salarizare/ studii: superioare în
domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență,
fără vechime în muncă și în specialitate. - 03.12.2021,
ora 16.00 - data limită de depunere a dosarelor; 13.12.2021, ora 09.00 - proba scrisă; - 17.12.2021, ora
09.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: Daniel
Simion, telefon 021.306.9324, între orele 08.00-16.00.
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l Centrul Regional de Formare Profesională a
Adulţilor Dolj, cu sediul în localitatea Craiova,
str.Brazda lui Novac, nr.31, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, temporar vacantă de: CONSILIER IA (1
post) în cadrul Compartimentului Organizare
Cursuri Formare Profesională, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 07.12.2021, ora 10.00.
Interviu în data 09.12.2021, ora 10.00. Condiţii
generale şi specifice de participare: -studii superioare de lungă durată şi alte cursuri/programe
de perfecţionare/specializare ţinând cont de
specificul atribuţiilor menţionate în fişa postului;
-minim 5 ani vechime; -cunoştinţe operare
calculator (necesitate şi nivel): Word, Excel,
Internet- nivel mediu; -cunoaştere limbă străină
de circulaţie internaţională- nivel mediu. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a-III-a la sediul Centrului Regional de
Formare Profesională a Adulţilor Dolj. Dosarul
de înscriere va conţine: -cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei, -copie a actului
de identitate, -copie diplomă de licenţă de lungă
durată şi ale actelor care atestă specializări
specifice atribuţiilor din fişa postului, -copie a
carnetului individual de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
-cazier judiciar sau o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale,
-adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate, -Curriculum Vitae.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă
însoţite de documentele originale, care se certifică în conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examen. Relaţii suplimentare
la sediul: CRFPA Dolj din localitatea Craiova,
str.Brazda lui Novac, nr.31, judeţul Dolj,
persoană de contact: Spânu Alexandru, telefon:
0251.406.360, fax 0251.406.360, e-mail: crfpa_
dolj@yahoo.ro
l Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor organizează concurs pentru
ocuparea a cinci posturi vacante, contractuale de
execuție, în conformitate cu Regulamentul-cadru
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, după cum urmează:
I.1.Denumirea postului: analist financiar gradul
III -trei posturi pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel
studii: superioare -absolvenți ai unei instituții de
învățământ superior cu specializare economică sau
juridică cu diplomă de licență. 3. Vechimea în
specialitatea studiilor absolvite, cu diploma de
licență în specialitate economică sau juridică:
minimum 4 ani. II.1.Denumirea postului: analist
financiar gradul III -un post pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii: superioare finalizate cu
diplomă de licență, absolvenți ai unei instituții de
învățământ superior cu specializare economică sau
juridică sau absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior în specializarea matematică sau

informatică, domeniul științelor inginerești (calculatoare și tehnologia informației, electronică și
telecomunicații, inginerie electrică, ingineria sistemelor) sau domeniul științelor economice (cibernetică, statistică și informatică economică). 3.
Vechimea în specialitatea studiilor absolvite:
minimum 4 ani. III.1.Denumirea postului: analist
financiar gradul III -un post pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii: superioare finalizate cu
diplomă de licență, absolvenți ai unei instituții de
învățământ superior cu specializare economică sau
juridică sau absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior în domeniul limbilor străine/științelor administrative/comunicare. 3.Vechimea în
specialitatea studiilor absolvite: minimum 4 ani.
Data, ora și locul desfăşurării concursului: -Proba
scrisă: 13.12.2021, ora 10.00; -Interviul: 17.12.2021,
ora 10.00. Locație: la sediul instituţiei din Bucureşti, str.Ion Florescu, nr.1, sector 3. 1.Data-limită
până la care candidaţii pot depune dosarul de
concurs este 03.12.2021. 2.Detalii privind condițiile
generale și specifice, dosarul de concurs, calendarul de desfăşurare şi bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina de internet a
ONPCSB. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
persoana care asigură secretariatul comisiei de
concurs, telefon: 021.315.79.60 şi de pe site-ul
instituţiei, respectiv: www.onpcsb.ro
l Primăria Mircea-Vodă, cu sediul în localitatea
Mircea-Vodă, str.Mircea cel Bătrân, nr.41, judeţul
Brăila, organizează concurs pentru ocuparea unui
post de personal contractual vacant, după cum
urmează: -Referent grad profesional -debutant,
personal contractual cu ½ normă lucru în cadrul
Compartimentului Cultură. Concursul se va
desfăşura în data de 13 decembrie 2021, ora 10.00proba scrisă şi în data de 16 decembrie 2021, ora
10.00- interviul. Condiţii specifice pentru ocuparea
postului vacant: -Studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat -profil real/uman; -Deţine cunoştinţe minime de operare pe calculator (Word,
Excel); -Permis de conducere categoria B; -Nu
necesită vechime. Concursul se organizează la
sediul Primăriei Mircea-Vodă, judeţul Brăila- în
data de luni, 13 decembrie 2021, ora 10.00- proba
scrisă şi în data de joi, 16 decembrie 2021, ora
10.00, interviul. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Primăriei în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează pe site-ul: www.primariamirceavoda.ro şi la avizierul de la sediul Primăriei
Comunei Mircea-Vodă, judeţul Brăila. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei, telefon:
0239.669.583, persoană de contact: d-na Frăţilă
Silvia.
l Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării -UEFISCDI organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei
contractuale vacante de Responsabil tehnic-proiecte- normă întreagă, în cadrul Biroului Centrul
de Politica Ştiinţei şi Scientometrie. Calendar:
Concursul se va organiza conform calendarului
următor: -10 decembrie 2021, ora 16.00 -terme-

nul-limită de depunere a dosarelor în Str.Mendeleev nr.21-25, et.4, camera 425, Bucureşti, Sector 1;
-13 decembrie 2021 -selecţia dosarelor, ora 16.00
-afişare rezultate; -14 decembrie 2021, 8.00-12.00
-primire contestaţii, ora 16.00 -afişare rezultate;
-15 decembrie 2021 -proba scrisă, ora 09.30, Str.
Mendeleev nr.21-25, et.4, camera 425, Bucureşti,
Sector 1, ora 16.00 -afişare rezultate; -16 decembrie
2021, 8.00-12.00 -primire contestaţii, ora 16.00
-afişare rezultate; -17 decembrie 2021 -interviul,
ora 10.00, Str.Mendeleev nr.21-25, et.4, camera
425, Bucureşti, Sect.1, ora 16.00 -afişare rezultate
interviu și rezultate finale. Dosarul de înscriere:
Conform art.6 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările ulterioare.
Relații suplimentare se pot obține accesând pagina
oficială: www.uefiscdi.gov.ro, la sediul
U.E.F.I.S.C.D.I.din București, str.Mendeleev nr.2125, sector 1, Compartiment Resurse Umane,
telefon: 021.308.05.25.

CUMPĂRĂRI DIVERSE

succesibili ai defunctei Voicu Elena, decedata la
data de 01.12.2011, cu ultimul domiciliu in Mun.
Bucuresti, str. Sibiu nr.9, sect.6. In conformitate
cu art.163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul
de Procedura Civila, va instiintam ca in ziua
26.11.2021, orele-10,00 sunteti invitati in calitate
de succesibili ai defunctei Voicu Elena, decedata
la data de 01.12.2011, cu ultimul domiciliu in
Mun. Bucuresti, str. Sibiu nr.9, sect.6, potrivit
certificatului de deces seria DZ nr. 166714,
eliberat de Primaria Sectorului 5, la data de
02.12.2011, pentru a participa la dezbaterea
succesiunii acesteia. Va solicitam sa prezentati la
data si ora indicata, in completare actelor depuse
la dosarul cauzei pana in prezent, aflat pe rolul
acestui birou notarial spre solutionare, urmatoarele inscrisuri: actele de stare civila ale dumneavoastra, acte de stare civila care sa faca legatura
cu defuncta si detalii legate de toti mostenitorii
defunctei, informatii care ne sunt necesare
pentru solutionarea dosarului succesoral
nr.53/2021. In caz de neprezentare la termen,
dezbaterile vor avea loc in lipsa si se va proceda
conform legii.

DIVERSE
l Caut să cumpăr de urgență un trenuleț ca cel
din imagine, automotor electric Malaxa 1959, preț
foarte avantajos. Poate fi de culoare diferită.
Preferabil setul complet, cu șine și gară. Tel.
0748.420.054.

CITAȚII
l Se citează Duță Gabriel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Galați, str. Ionel Fernic nr. 3, bloc Y7,
sc. 3, ap. 56, pentru 06.12.2021, ora 9.00, Judecătoria Topoloveni, județul Argeș, și la interogatoriu,
Dosar nr. 870/828/2021 – partaj.
l Se citează numita Căciulă Relia Felicia, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat Epureni, com.
Duda Epureni, str. Tainei, nr. 27, jud.Vaslui, în
calitate de pârât în dosarul nr.3163/244/2020 al
Judecătoriei Huși, având ca obiect reducere pensie
întreținere, pentru termenul de judecată din 24
noiembrie 2021, ora 09.00, în contradictoriu cu
numitul Motaș Lucian.
l Se citează numitul Horleț Ionuț, cu ultimul
domiciliu cunoscut în com.Dumești, jud.Vaslui, în
calitate de pârât în dosarul nr.4582/333/2021 la
Judecătoria Vaslui, având ca obiect hotărâre care
să tină loc de act autentic, pentru termenul de
judecată din 25 ianuarie 2022, ora 11.30, în contradictoriu cu Lăbonțu Cecilia.
l Marina Sergiu-Sorin si Asociatii Societate
Profesionala Notariala Licenta de functionare nr.
159/3324/01.07.2020 Bucuresti, Sect.2, Str.G-ral
Dimitrie Salmen nr.20, Tel/Fax: 252.20.50,
252.20.70 e-mail: office@mssnotariat.ro Dosar
Succesoral Nr. 53/2021 In atentia eventualilor

l S.C. Remat S.A., cu punctul de lucru în Năvodari, DN 22B, Km3, jud.Constanța, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
actualizare a autorizaţiei integrate de mediu,
pentru activitatea: Turnarea metalelor neferoase
ușoare, activitate prevăzută în categoria 2.5 din
Anexa 1 a Legii nr.278/2013: „Topirea, inclusiv
alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse
recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale
neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone
pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi
pentru toate celelalte metale”. Informaţii privind
impactul potenţial asupra mediului al activităţii
pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei
integrată de mediu pot fi consultate zilnic, de luni
până joi, între orele 8.30-16.00, și vineri, între orele
8.30-13.30, la sediul A.P.M.Constanţa, strada
Unirii nr.23. Observaţiile, sugestiile şi propunerile
publicului se primesc, în scris, la sediul A.P.M.
Constanța, strada Unirii nr.23.
l S.N.G.N. Romgaz S.A., Sucursala Tg.Mureș,
titular al proiectului Relocare Stație de Uscare
Miercurea Nirajului în Grup 4 Herepea, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția pentru Protecția
Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul Relocare Stație de Uscare Miercurea
Nirajului în Grup 4 Herepea, propus a fi amplasat
în com.Adămuș, sat Crăiești, extravilan, jud.
Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul
A.P.M. Mureș (http://apmms.anpm.ro). Publicul
interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a APM Mureș.

l S.N.G.N. Romgaz S.A., Sucursala Tg.Mureș,
titular al proiectului Lucrări de montaj în grup 24
Dumbrăvioara: Obiect 1 -Montaj evacuator
subteran la instalația de separare și colectare ape
reziduale; Obiect 2 -Montare separatoare subterane de lichide pe instalațiile sondelor 11, 13, 21,
22, 24 Dumbrăvioara, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără
efectuarea evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de
montaj în grup 24 Dumbrăvioara: Obiect 1
-Montaj evacuator subteran la instalația de separare și colectare ape reziduale; Obiect 2 -Montare
separatoare subterane de lichide pe instalațiile
sondelor 11, 13, 21, 22, 24 Dumbrăvioara, propus a
fi amplasat în com.Ernei, sat Dumbrăvioara,
extravilan, jud.Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate pe site-ul A.P.M.Mureș (http://apmms.
anpm.ro). Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a APM Mureș.
l S.C. Steel Transport & Logistic S.R. L., beneficiarul proprietar al terenului situat in Soseaua Garii
Catelu, NR. 501, nr. cadastral 234812 (204092
vechi), inscris in CF 234812 (204092 vechi) in
suprafata de 41.904 mp anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului
Favorabil pentru documentatia PUD-construire
ansamblu functiuni mixte -birouri, comert, servicii
si locuire RHpropus =2S+P+11E, amenajare si
imprejmuire teren si organizare de executie.
Propunerile si observatiile referitoare la acest PUD
pot fi depuse in scris la sediul Primariei Sect. 3,
din str.Calea Dudesti nr.191, -Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de
e-mail pudurbanism@primarie3.ro in termen de 15
zile de la publicarea prezentului anunt.
l SC Moldova Farming SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare
cu apă pentru irigarea culturilor agricole din sola
Doaga –oraș Mărășești, județul Vrancea” propus a
fi amplasat în extravilanul orașului Mărășești, T
155, 158, P 1531, 1531/1 A, județul Vrancea. Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate
la sediul A.P.M. Vrancea din municipiul Focșani,
str. Dinicu Golescu, nr. 2 și la sediul SC Moldova
Farming SRL din municipiul Bacău, Calea
Moinești, nr. 34 E, județul Bacău, în zilele de luni
– joi între orele 8.00–16.30. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea.
l Anunţ public. Direcția Regională de Drumuri și
Poduri Timișoara, titular al proiectului „Stabilizare și consolidare versanți DN 57 km 4+093 – Km
93+100”, anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin care modificările aduse proiectului nu se supun evaluării
impactului asupra mediului, nu se supun evaluării
adecvate și nu se supun evaluării impactului

asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul de investiţie „Stabilizare și consolidare
versanți DN 57 km 4+093 – 93+000”, propus a fi
amplasat în judeţele Caraș-Severin şi Mehedinți.
Având în vedere HG nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, precum și
actele normative ulterioare privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
până la ieșirea din starea de alertă, informaţiile
privind proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate doar online
la următoarea adresă de internet www.anpm.ro la
secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte de reglementare. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la proiectul deciziei
etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
l S.C.Calim Park S.R.L., proprietar al terenului
situat în municipiul București, Sector 3, Calea
Dudești nr. 200, cadastral 226155, în suprafață de
425,00mp din acte și 427,00mp din măsurători,
anunță publicul interesat asupra intenției elaborării Planului Urbanistic de Detaliu pentru
„Construire imobil cu funcțiunea mixtă-locuințe
colective și spații comerciale/servicii la parter,
având un Rhsolicitat = Ds + P + 2E + 3ER,
construire anexe, amenajare rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul public,
parcări spații verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări”. Observații/comentarii se
primesc în scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sectorului
3, municipiul București, Calea Dudești nr.191,
sector 3 (tel.021.318.03.04 sau pe adresa de e-mail:
pudurbanism@primarie3.ro).

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
1839/246/2021 privind pe petenta Popa Elena, cu
domiciliul in comuna Hasmas, sat Hasmas nr. 79,
judetul Arad, care solicita ca a dobandit dreptul de
proprietate asupra cotei de 4/32 parti din imobilul
teren intravilan, inscris in cartea funciara nr.
300856 Hasmas, Cf vechi 300632, nr. top. 41, 42,
identificat prin nr. cadastral/topographic 300856,
teren intravilan, categoria curti-costructii, in
suprafata de 198 mp si arabil in suprafata de 2155
mp; in suprafata de 2353 mp, de sub A.1, situate in
Hasmas nr. 49, stadada 3, judetul Arad; prin
uzucapiunea de 20 de ani de la moartea proprietarilor tabulari, defuncta Iuonas Maria, de sub B.2;
defuncta Iuonas Elisabeta, de sub B.3; defunctul
Iuonas Catalin de sub B.4; Ionas Elisabeta de sub
B.7, decedata la data de 03.11.1942; defunctul
Ionas Nicolae, aceleasi cu Copos Nicolae, de sub
B.8, decedat la data de iulie 1993; defunctul Ionas
Gheorghe, de sub B.9, decedat la data de
07.08.1997, exercitand de peste 20 de ani pana in
preent o posesie utila in sensul legii, in aceleasi

ANUNȚURI
conditii cu cele ale antecesorilor sai, pasnica, netulburata, publica, continua su sub nume de proprietar. In urma acesteia, in baza art. 130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somati toti cei
interesati de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in termen de o
luna de la aceasta ultima publicare se va proceda
la solutionarea cererii.
l Prin cerera inregistrata la data de 04.10.2021,
petenta Bardi Elena solicita inscrierea dreptului de
proprietate cu titlu de uzucapiune, asupra imobilului situate in lor. Peregu Mic nr. 62a inscris in CF
nr. 304665 Peregu Mare, jud. Arad cu nr cadastral
Top 1291- Peregu Mic compus in teren intravilan
si casa. Reclamanta isi intemeiaza cererea pe
faptul posesiei mai mare de 20 de ani de la decesul
proprietarului tabular (art. 28 din Decretul Lege
nr. 115/1938). In urma acesteia, in baza art. 130 din
Decretul –Lege nr. 115/1938, sunt somati toti cei
interesati de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Arad deoarece in caz contrar, in termen de o
luna de la aceasta ultima publicare se va proceda
la solutionarea cererii. Prezenta somatie se va afisa
timp de o luna la avizietul Judecatoriei Arad si la
primaria Comunei Peregu Mare, jud. Arad, un
exemplar fiind publicata intr-un ziar de larga
raspandire, pe cheltuiala reclamantei.

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza licitatie vanzare mijloace fixe 26.11.2021, ora-11.00
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidroconstructia.com
l Comuna Focuri, Judeţul Iaşi, CIF 4540046,
Nr.4119 din 16.11.2021, Anunt privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă pentru suprafata de 15mp teren aflat în domeniul public al
comunei Focuri, judeţul Iaşi: 1.Comuna Focuri, cu
sediul în Comuna Focuri, judeţul Iaşi, telefon +40
232.413620, fax +40.232413717, organizează licitație publică conform prvederilor O.U.G.
nr.57/2019 și a H.C.L. Nr.67 din 27.09.2021 în
vederea concesionarii suprafeţei de teren de 15mp,
aflat in intravilanul Comunei Focuri lângă parc,
număr carte funciară 61002, în vederea amplasării
unei tonete cu produse alimentare. Menționăm că
terenul aparține domeniului public al Comunei
Focuri, județul Iași. 2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: -29.11.2021 orele 13.00. 3.
Informaţii privind ofertele: 4. Data limită de depunere a ofertelor; -10.12.2021, orele 13.00. 5. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: -Primăriei Comunei
Focuri, cu sediul în Comuna Focuri, judeţul Iaşi. 6.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: -un exemplar în original şi un exemplar în copie. Nu sunt admise oferte alternative. 7.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor: -13.12.2021, orele 11.00 la
sediul Primăriei Comunei Focuri, cu sediul în
Comuna Focuri, judeţul Iaşi.
l Compania Energopetrol SA, societate in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, vinde prin licitatie publica, teren in suprafata de 7.534 mp, situat in localitatea Ciulnita,
Judet Arges, impreuna cu constructiile amplasate
pe acesta, respectiv constructia C1 – birouri in
suprafata de 329 mp; constructia C2 – dormitoare
in suprafata de 209 mp; constructia C3 – garaj in
suprafata de 453 mp; constructia C4 – depozit
materiale in suprafata de 165 mp; constructia C5
– grup sanitar in suprafata de 12 mp; constructia
C6 – grup sanitar in suprafata de 12 mp si
constructia C7 – cabina portar in suprafata de 6
mp, la pretul total de 121.000 euro, fara TVA.
Licitatia se va organiza la sediul administratorului
judiciar in data de 24.11.2021 ora 13:00, iar in
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cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramata pentru data de 26.11.2021,
03.12.2021, 06.12.2021, 08.12.2021, 10.12.2021,
13.12.2021, 15.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021, la
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere
la licitatie se depun in original la sediul administratorului 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
achizitionarea 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 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Beclean, comuna Beclean, Str.Principală nr.196,
județul Brașov, telefon: 0268/518.668, fax:
0368/435.088, e-mail: secretariat@comunabeclean.
ro, cod fiscal 4443426. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Imobil teren și luciu de apă în suprafață de 6,14 ha,
identificat cu nr.cadastral 101173 înscris în CF
101173 Beclean (terenuri neproductive 13.300
mp+5.700mp și ape stătătoare 42.400mp), situate în
sat Beclean, comuna Beclean, bunuri ce aparțin
domeniului public al Comunei Beclean, județul
Brașov. Concesionarea se face în baza H.C.L. nr. 67
din 24.08.2021 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentația de atribuire se poate obține de la
sediul Primăriei Comunei Beclean, de la Registratura Primăriei Comunei Beclean, printr-o solicitare
scrisă sau prin e-mail: secretariat@comunabeclean.
ro. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Beclean,
satul Beclean, Str.Principală nr.196, județul Brașov.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 150 de lei, care se
achită cu numerar la Casieria Primăriei Comunei
Beclean. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26/11/2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
08/12/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Beclean -Registratură, localitatea Beclean, Str.Principală nr.196,
județul Brașov. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 09/12/2021, ora 14.30, în sala
de ședințe a Primăriei Comunei Beclean, comuna
Beclean, satul Beclean, Str.Principală nr.196, județul
Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalului Brașov -Secția
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, cu
sediul în Brașov, Bd.15 Noiembrie nr.45, județul
Brașov, telefon: 0268/419.615, fax: 0268/418.054,
e-mail: trbrasov@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 16/11/2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Beclean, Beclean, Str.Principală nr.196, județul
Brașov, telefon: 0268/518.668, fax: 0368/435.088,
e-mail: secretariat@comunabeclean.ro, cod fiscal
4443426. 2.Informații generale privind obiectul

concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Imobil
teren și luciu de apă în suprafață de: 7,54ha, identificat cu nr.cadastral 101170 înscris în CF 101170
(teren neproductiv 49.600mp și ape stătătoare
25.800mp), situate în sat Beclean, comuna Beclean,
bunuri ce aparțin domeniului public al Comunei
Beclean, județul Brașov. Concesionarea se face în
b a z a H . C . L . n r. 6 7 d i n 2 4 . 0 8 . 2 0 2 1 ș i
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei Comunei Beclean, de la Registratura Primăriei
Comunei Beclean, printr-o solicitare scrisă sau prin
e-mail: secretariat@comunabeclean.ro. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Beclean, satul Beclean, Str.
Principală nr.196, județul Brașov. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 de lei, care se achită cu
numerar la Casieria Primăriei Comunei Beclean.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
26/11/2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08/12/2021,
ora 10.00. 4.2 .Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Beclean -Registratură,
localitatea Beclean, Str.Principală nr.196, județul
Brașov. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 09/12/2021, ora 13.00, în sala de
ședințe a Primăriei Comunei Beclean, comuna
Beclean, satul Beclean, Str.Principală nr. 196,
județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului
Brașov -Secția Civilă de Contencios Administrativ
și Fiscal, cu sediul în Brașov, Bd. 15 Noiembrie
nr.45, județul Brașov, telefon: 0268/419.615, fax:
0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 16/11/2021.
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, persoana de contact: Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str.Cuza Vodă nr.1,
Aiud, județul Alba, telefon: 0258/861.310, fax:
0258/861.280, e-mail: office@aiud.ro, persoană de
contact Ovidiu Ranca -Direcția Arhitect-șef,
e-mail: tehnic@aiud.ro. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii îl constituie imobilul
teren intravilan, situat în Aiud, str. Tribun
Tudoran, nr.72O, înscris în CF nr.81665, în suprafață de 3770mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Aiud. Concesionarea se face conform
H.C.L.nr.136/29.06.2021 și O.U.G.nr.57/2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: Se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: Direct de la sediul Primăriei Municipiului Aiud -Direcția Arhitect-șef, în baza unei
solicitări scrise. 3.2. Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Direcţia Arhitect-șef
din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon:
0258.861.310, int.1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-

rilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei /documentație, care se achită în
numerar la casierie sau în contul
RO84TREZ00421360250 XXXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Aiud. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 03.12.2021, ora
12.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
14.12.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Municipiul Aiud, str.Cuza Vodă
nr.1, județul Alba, Primăria Municipiului Aiud,
Centrul de Informații pentru Cetățeni.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: 1 (unu) exemplar original, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
15.12.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, sala de ședințe.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Alba -Secția de
Contencios Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu
Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul Alba, telefon:
0258/813.510, e-mail: tribunalulalba@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.11.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Beclean, Beclean, Str.Principală nr.196, județul
Brașov, telefon: 0268/518.668, fax: 0368/435.088,
e-mail: secretariat@comunabeclean.ro, cod fiscal
4443426. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Imobil
teren și luciu de apă în suprafață de 6,81ha, identificat cu nr.cadastral 101172 înscris în CF 101172
(teren neproductiv 18.600 mp și ape stătătoare
49.500mp), situate în sat Beclean, comuna Beclean,
bunuri ce aparțin domeniului public al Comunei
Beclean, județul Brașov. Concesionarea se face în
baza H.C.L.nr.67 din 24.08.2021 și O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei
Comunei Beclean, de la Registratura Primăriei
Comunei Beclean, printr-o solicitare scrisă sau prin
e-mail: secretariat@comunabeclean.ro. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Beclean, satul Beclean, Str.
Principală nr.196, județul Brașov. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 de lei, care se achită cu
numerar la Casieria Primăriei Comunei Beclean.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
26/11/2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08/12/2021,
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Beclean -Registratură,
localitatea Beclean, Str. Principală nr.196, județul
Brașov. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09/12/2021, ora 11.30, în sala de
ședințe a Primăriei Comunei Beclean, comuna
Beclean, satul Beclean, Str.Principală nr. 196,
județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului
Brașov -Secția Civilă de Contencios Administrativ
și Fiscal, cu sediul în Brașov, Bd. 15 Noiembrie

nr.45, județul Brașov, telefon: 0268/419.615, fax:
0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 16/11/2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Beclean, Beclean, Str.Principală nr.196, județul
Brașov, telefon: 0268/518.668, fax: 0368/435.088,
e-mail: secretariat@comunabeclean.ro, cod fiscal
4443426. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Imobil
teren și luciu de apă în suprafață de 3,51ha, identificat cu nr.cadastral 101174 înscris în CF 101174 și
nr.cadastral 101171 înscris în CF 101171 (teren
neproductiv 14.500mp și ape stătătoare
15.500mp+5.100mp), situate în sat Beclean,
comuna Beclean, bunuri ce aparțin domeniului
public al Comunei Beclean, județul Brașov. Concesionarea se face în baza H.C.L. nr. 67 din
24.08.2021 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentația de atribuire se poate obține de la
sediul Primăriei Comunei Beclean, de la Registratura Primăriei Comunei Beclean, printr-o solicitare
scrisă sau prin e-mail: secretariat@comunabeclean.
ro. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Beclean, satul Beclean, Str.Principală nr.196,
județul Brașov. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
150 de lei, care se achită cu numerar la Casieria
Primăriei Comunei Beclean. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 26/11/2021, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08/12/2021, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Beclean -Registratură, localitatea Beclean, Str.Principală nr.196, județul
Brașov. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 09/12/2021, ora 10.00, în sala de
ședințe a Primăriei Comunei Beclean, comuna
Beclean, satul Beclean, Str.Principală nr.196,
județul Brașov. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului
Brașov -Secția Civilă de Contencios Administrativ
și Fiscal, cu sediul în Brașov, Bd.15 Noiembrie
nr.45, județul Brașov, telefon: 0268/419.615, fax:
0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 16/11/2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna Nucet, Str.
Linia Mare nr. 485, Nucet, judeţul Dâmbovița,
telefon: 0245.267.004, fax: 0245.267.007, e-mail:
nucet@cjd.ro, cod fiscal 4280345. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren în suprafață de 1385mp,
situat în localitatea Nucet, FN, înscris în CF
nr.74000, bun proprietate privată a Comunei
Nucet, conform H.C.L.nr.41/06.09.2021, temei legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regasesc 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 Nucet.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul achiziții publice, stare civilă,
resurse umane din cadrul Primăriei Comunei
Nucet, Str.Linia Mare nr.485, județul Dâmbovița.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: costul documentației de atribuire este de 30 Lei, care se achită în
numerar la casieria instituției. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 26.11.2021, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 10.12.2021, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: oferta va
fi depusă la registratura Primăriei Comunei Nucet,
Str.Linia Mare, nr.485, județul Dâmbovița.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în două exemplare, unul original și unul copie. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 10.12.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Nucet, Str. Linia Mare, nr.485, Nucet,
judeţul Dâmbovița. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Târgoviște, Secția Contencios Administrativ, Calea
București, nr. 3, județul Dâmbovița, telefon:
0245.612.344, e-mail: tr.dambovita-brp@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15/11/2021.
l Primăria Comunei Costache Negri, cu sediul în
comuna Costache Negri, județul Galați, CIF:
3126772, tel. 0236.825.810, e-mail: costache_negri@
gl.e-adm.ro, organizează în data de 09.12.2021, ora
10.00, licitație publică deschisă pentru vânzarea
suprafeței de 1.288mp (2 loturi) proprietatea domeniului privat, situată în intravilanul comunei, identificată astfel: 1 lot în suprafață de 798mp situat în
Cv. 19, P.6/1, fără acces direct la drum public, CF
102727 și 1 lot în suprafață de 490mp situat în
Cv.18, P.1/1, CF 102163.Vânzarea se face conform
art.363 din O.U.G. 57/2019, privind codul administrativ, și H.C.L. nr. 39/31.08.2021. Documentația se
poate achiziționa de la sediul instituției, pentru
suma de 50Lei. Data-limită de depunere a ofertei
este 08.12.2021, ora 16.00, ofertă care se depune la
Registratura din cadrul Primăriei Comunei
Costache Negri. Eventualele litigii vor fi soluționate
de instanțele de judecată competente. Pentru relații
suplimentare vă rugăm să vă adresați la
tel.0236.825.810, fax: 0236.825.886, e-mail:
costache_negri@gl.e-adm.ro

PIERDERI
l Pierdut Atestat de producător seria IL nr.
0134430/29.07.2019 şi Certificat de producător
seria 7IL nr. 4201241-4201280/29.07.2019, pe
numele Frecăţeanu Nicoleta, din com. Reviga. Se
declară nule.
l Nutri Serv SRL, J15/121/2019, CUI 39648629,
cu sediul in sat Baleni Sarbi, comuna Baleni, str.
Gornoveni, nr. 35, jud. Dambovita, declara pierdut
Certificat Constatator nr. 24125 / 13.05.2019
pentru punctul de lucru din Bucuresti, Sector 6,
Bulevardul Vasile Milea nr. 4, Centru Comercial
Cotroceni Park. Se declara nul.
l Declar certificat de înregistrare pierdut pe care
îl declar nul Pop Maria Ana PFA, sediul profesional: Sat Leșu, Com.Leșu, Nr.421, Jud. Bistrița
Năsăud, având CUI: 29468337 din data
19.12.2011, având nr de ordine F6/1568/2011.

