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OFERTE SERVICIU
l SC Toga Serv SRL Bacau angajează munci-
tori necalificați pentru lucrări de marcaje 
rutiere. CV-urile se transmit la adresa de 
e-mail: office@togaserv.ro

l SC R&R Market Food SRL, Braşov str. 
Şoseaua Cristianului nr. 7 ClĂdire de Birouri 
II , birou nr. 4, J8/2272/2021, CUI  44727141 
angajează  1 administrator societate comer-
cială, COD COR 242111. Rugăm CV la mada-
lina.nuca@lhel.ro

l Facdo Impex SRL anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi: 35 de muncitori necalifi-
cati in domeniul constructiilor, 3 sudori, 1 
stivuitorist, 1 electrician. CV-urile se pot 
depune la adresa de mail chr.esat@gmail.com 
pana la data de 19.11.2021. 

l Institutul Național de Cercetare Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului, cu sediul în oraşul 
Măgurele, str.Călugăreni nr.12, județul Ilfov, 
cod poştal 077125, organizează concurs pentru 
ocuparea unui număr de: -3 posturi de cerce-
tător ştiințific în domeniul: Fizica Pământului 
-Seismologie; -3 posturi de cercetător ştiințific 
gradul III în domeniul: Fizica Pământului 
-Seismologie. Condițiile de concurs, regula-
mentul, metodologia, calendarul concursului, 
cerințele postului şi actele necesare înscrierii 
sunt afişate la sediul INCDFP din str.Călugă-
reni nr.12, oraş Măgurele, jud.Ilfov şi pe 
pagina web (www.infp.ro). Dosarele de 
înscriere se depun la sediul INCDFP 
-Compartimentul Resurse Umane, în termen 
de 30 de zile de la data publicării anunțului în 
format letric. Informații suplimentare pot fi 
obținute la Compartimentul Resurse Umane, 
tel.021.405.06.70, int.144.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Sf.Maria” Iaşi organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea următorului post vacant, 
pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu 
prevederile H.G.nr.286/2011, modificată şi 
completată de H.G.1027/2014: -1 post de refe-
rent de specialitate III în cadrul Serviciului de 
achiziții publice, contractare, aprovizionare, 
transport. Concursul constă în următoarele 
etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, 
proba scrisă şi proba interviu (interviul va 
cuprinde şi o aplicație practică). Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1.Perioada pentru 
depunerea dosarelor de înscriere este 
19.11.2021-06.12.2021, ora 16.00. 2.Data şi ora 
organizării probei scrise: 14.12.2021, ora 10.00. 
3.Data şi ora interviului: 17.12.2021, ora 10.00. 
4.Locul depunerii dosarelor şi al organizării 
probelor de concurs: Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi, strada 
Vasile Lupu, nr.62. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs pentru postul de referent de 
specialitate III: -studii: diplomă de licență; 
-vechime: minim 1 an în achiziții publice cu 
experiență în utilizarea Sistemului Electronic 
de Achiziții Publice- SICAP; -cunoştințe 
operare PC. Anunţul de concurs şi bibliografia 
sunt afişate la avizier şi pe site-ul unităţii: 
www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se 
obţin de la persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs, serviciul resurse umane: 
telefon: 0730.260.249.

l Direcția Proiectare şi Consultanță în 
Construcții organizează concurs în vederea 
încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin 
recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii 
nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G. 
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 
291/2011, toate cu modificările şi completările 
ulterioare şi având în vedere Nota-raport nr. 
565132 din 17.09.2021 privind aprobarea înca-
drării unor posturi vacante de execuție din 
cadrul Direcție Generale Logistice şi al struc-
turilor subordonate acesteia, a posturilor 
vacante de inspector de specialitate gradul 
III-I, prevăzute la poziţiile 20, respectiv 35 din 
statul de organizare al unității. Pot participa la 
concursul organizat pentru ocuparea postu-
rilor sus-menţionate numai persoanele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii 
generale şi specifice: Condiţii generale -prevă-
zute de art. 3 din Anexa la H.G. 286/2011 
(Regulamentul –cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice), cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice: 1.Pentru postul prevăzut la poziția 
20 din statul de organizare: -studii superioare 
–ciclul I de studii universitare –cu diploma de 
licență, într-unul din domeniile: inginerie 
civilă; -cunoştințe de operare/ programare pe 
calculator şi nivelul de cunoaştere: MSOffice, 
utilizarea aplicațiilor informatice de proiectare 
asistată de calculator CAD –nivel mediu; -să 
aibă o vechime în specialitate* astfel:  pentru 
inspector de specialitate gradul III - 6 luni; 
pentru inspector de specialitate gradul II - 3 
ani şi 6 luni; pentru inspector de specialitate 
gradul I - 6 ani şi 6 luni. 2.Pentru postul 
prevăzut la poziția 35 din statul de organizare: 
-studii superioare –ciclul I de studii universi-
tare –cu diploma de licență, într-unul din 
domeniile: ingineria instalațiilor; -cunoştințe 
de operare/ programare pe calculator şi nivelul 
de cunoaştere: MSOffice, utilizarea aplicațiilor 

informatice de proiectare asistată de calcu-
lator CAD –nivel mediu; -alte cunoştințe şi 
abilități: tehnice de specialitate (electrice, 
automatizări); -autorizații speciale pentru 
exercitarea atribuțiilor: atestat ANRE pentru 
proiectare instalații electrice; -să aibă o 
vechime în specialitate* astfel: pentru 
inspector de specialitate gradul III - 6 luni; 
inspector de specialitate gradul II - 3 ani şi 6 
luni; pentru inspector de specialitate gradul I 
- 6 ani şi 6 luni. Pentru înscriere, candidaţii vor 
prezenta dosarul de concurs secretarului comi-
siei de concurs până la data de 06.12.2021, ora 
14:00, la sediul Direcţiei Generale Manage-
ment Resurse Umane a M.A.I., din municipiul 
Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 
1-3, sector 1, intrarea D, telefon 021/303.70.80, 
interior 11437. Concursul se va desfăşura la 
sediul Direcției Proiectare şi Consultanță în 
Construcții din municipiul Bucureşti, str. 
Eforie nr. 3, sector 5, astfel: -07.12.2021 –
selecţia dosarelor de concurs; -20.12.2021: 
proba scrisă: -începând cu ora 10.00 pentru 
poziția 20 din statul de organizare; -începând 
cu ora 14.00 pentru poziția 35 din statul de 
organizare; -23.12.2021: interviu: -începând cu 
ora 10.00 pentru poziția 20 din statul de orga-
nizare; -începând cu ora 14.00 pentru poziția 
35 din statul de organizare. Relaţii suplimen-
tare privind condiţiile de participare, docu-
mentele necesare, calendarul de desfăşurare a 
concursului, tematica şi bibliografia se pot 
obţine de la sediul Direcţiei Generale Manage-
ment Resurse Umane a M.A.I, precum şi pe 
pagina de internet a M.A.I. la adresa www.
mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri. 
*(pentru o vechime mai mica de 6 luni înca-
drarea se va face în funcția de inspector de 
specialitate debutant).

l Autoritatea pentru Digitalizarea României 
organizează concurs/ examen pentru ocuparea 
a 3 funcții contractuale de execuție vacante în 
cadrul Serviciul Relații Internaționale şi 
Afaceri Europene, astfel: -3 posturi de consi-
lier afaceri europene la Biroul piața unică 
digitală; -Desfăşurarea concursului/ exame-
nului: -Proba scrisă -14.12.2021, ora 10:00; 
-Interviul -data şi ora se afişează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Locul de desfăşu-
rare: sediul Autorității pentru Digitalizarea 
României situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 
2, Bucureşti, România. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunțului, respectiv în 
intervalul 18.11.2021 -03.12.2021. Data limită 
de depunere a dosarelor este 03.12.2021, ora 
14.30. Selecția dosarelor de concurs are loc în 
termen de maximum 2 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a dosarelor, 
respectiv în perioada 06.12.2021 -07.12.2021. 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se 
afişează în termen de 1 zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de selecție a dosarelor de 
concurs, respectiv în data de 08.12.2021, la 
sediul şi pe pagina de internet a instituției: 
www.adr.gov.ro. Comunicarea rezultatelor 
probei scrise şi interviului, după caz, se face în 
termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data 
finalizării probei, prin afişare la sediul şi pe 
pagina de internet a instituției: www.adr.gov.
ro. Candidații nemulțumiți pot depune contes-
tație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la 
data afişării rezultatului selecției dosarelor, 
respectiv de la data afişării rezultatului probei 
scrise şi a interviului, sub sancțiunea decăderii 
din acest drept, iar comunicarea rezultatelor 
se va face imediat după soluționarea contesta-
țiilor. Rezultatele finale se afişează în termen 
de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea 
termenului de soluționare a contestațiilor 
pentru ultima probă a concursului/ exame-
nului. În vederea participării la concurs/ 
examen, candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. 
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului -cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs care va conţine următoa-
rele documente: a) cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul 
studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea condiţiilor speci-
fice ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică; d) carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studi-
ilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o decla-
raţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil 
cu funcţia pentru care candidează; f) adeve-
rinţă 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 unită-
ţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) 
adeverinţa care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În 

cazul documentului prevăzut la lit. e), candi-
datul declarat admis la selecţia dosarelor, care 
a depus la înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfăşurării primei probe a 
concursului. Actele prevăzute mai sus vor fi 
prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. Condiţii de 
participare stabilite pe baza fişei postului 
pentru posturile de consilier afaceri europene 
la Biroul piața unică digitală. Scopul principal 
al postului: gestionarea activității de afaceri 
europene şi relații internaționale din cadrul 
Autorității pentru Digitalizarea României şi 
promovarea intereselor Autorității la nivelul 
Uniunii Europene şi la nivel internațional. 
-Studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă sau echivalentă din domeniul funda-
mental de ierarhizare al ştiințelor sociale, din 
care ramura -ştiințe juridice, ştiințe politice; 
-Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției contractuale -1 an; -Cunoş-
tințe IT -utilizare aplicații de tip Office (editor 
de texte, calcul tabelar), poştă electronică, 
navigare internet -nivel mediu; -Cunoaşterea 
unui limbi străine -engleză în vederea colabo-
rării constante cu reprezentanții instituțiilor 
europene -nivel avansat (scris, vorbit, citit) ce 
va fi testat în cadrul probelor de concurs. 
Coordonate de contact: Adresa de corespon-
dență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 1, 
Mun. Bucureşti. Telefon/ Fax: 0374.541.187, 
Email: resurse.umane@adr.gov.ro. Persoana 
de contact: Alina Ariton Biro, Consilier supe-
rior, Biroul Resurse Umane.

l Inspecția de Stat pentru Controlul Caza-
nelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalațiilor 
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr. 
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează, la 
sediul său, concurs pentru ocuparea urmă-
toarei funcții contractuale vacante: 1. Consilier 
debutant, în cadrul IT ISCIR Craiova- 
Compartimentul Evidență Tehnică- Craiova- 1 
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ licenţă. 
Vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor: 
0 ani. Concursul se va desfăşura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 14.12.2021, ora 
10:00; -proba interviu: 21.12.2021, ora 09:00. 
Anunțul cuprinzând condițiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşurare a concur-
surilor, cererea (formular) tipizat de înscriere, 
Anexa GDPR şi bibliografia, se regăsesc pe 
site-ul oficial ISCIR, www.iscir.ro, la secțiunea 
–Carieră. Dosarul de concurs, conținând docu-
mentele necesare pentru înscriere, se depune 
personal de către candidat, pentru postul pe 
care candidează, la sediul ISCIR din str. Sf. 

Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, zilnic 
între orele 10:00-12:00 şi 13:00-14:00, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț. Informații suplimentare se 
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 147.  

l Primăria oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, 
în temeiul H.G.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, scoate la concurs  a 
urmatoarele posturi contractuale vacante: -1 
post muncitor calificat treapta IV în cadrul 
Serviciului gospodărire, întreținere, reparații, 
deservire şi administrativ- Compartiment 
administrativ: studii medii/ şcoală  profesio-
nală/ calificare profesională; condiţii de 
vechime: nu necesită vechime. -1 post 
muncitor calificat treapta I în cadrul Servi-
ciului gospodărire, întreținere, reparații, deser-
vire şi administrativ- Compartiment 
administrativ: studii medii/ şcoală profesio-
nală/ calificare profesională; condiţii de 
vechime: minimum 5 ani. -2 posturi- munci-
tori necalificaţi în cadrul Serviciului gospodă-
rire, întreținere, reparații, deservire şi 
administrativ- Compartiment administrativ. 
Condiţii: studii medii/ profesionale/ generale; 
condiţii de vechime: nu necesită vechime. -1 
post muncitor calificat, treapta I- Comparti-
ment monitorizare şi administrare a unităților 
de învățământ: studii medii/ şcoală profesio-
nală/ calificare profesională; condiţii de 
vechime: minimum 5 ani. Data limită depu-
nere dosare: 07.12.2021, ora 12:00, la sediul 
Primăriei oraşului Bragadiru. Concursul 
începe în data de: 13.12.2021, ora 10:00– proba 
scrisă. Data şi ora interviului vor fi comunicate 
ulterior. Concursul  se desfăşoară la sediul 
Primăriei oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul si  bibliografia de concurs se află 
afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei oraşului Bragadiru sau la telefon 
021/4480795.

l In temeiul HG. nr. 286/201/cu modificarile 
si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in 
13.12.2021, ora 10.00, concurs pentru 
ocuparea unui post contractual vacant de 
executie /pe perioada nedeterminata/de 
examinator de stat de specialitate in cadrul 
Serviciului Examinare Fond Electricitate-Fi-
zica-Directia Brevete de Inventie si Infor-
matii Tehnologice. Conditii specifice 
obligatorii studii universitare de licenta (ciclul 
I in sistem Bologna) sau studii superioare de 
lunga durata la o institutie de invatamant 
superior recunoscuta de Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului, in oricare din urma-
toarele domenii electrotehnica/inginerie elec-
trica, ingineria sistemelor electroenergetice, 
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automatica; cunoasterea unei limbi de circu-
latie internationala engleza- nivel avansat; 
cunostinte de operare pe calculator Windows 
7/8/10, MSOffice (Word, Excel, Power Point); 
abilitati de analiza si sinteza a solutiilor 
tehnice, exprimare clara si la obiect, organi-
zare eficienta a timpului de lucru; sa nu fi fost 
destituit dintr-o functie contractuala sau sa 
nu ii fi incetat contractul individual de munca 
pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani. 
Constituie un avantaj studiile de doctorat 
intr-unul din domeniile tehnice mentionate; 
cunoasterea limbii germane si/sau franceza. 
Concursul va avea loc la sediul OSIM si va 
consta in trei etape succesive:selectia dosa-
relor de inscriere; proba scrisa, care se va 
sustine pe data de 13.12.2021, ora 10.00; 
interviul, care se va sustine pe data de 
17.12.2021, ora 10.00. Dosarele de concurs se 
depun in perioada:19.11.2021-06.12.2021, la 
sediul OSIM, str. Ion Ghica nr.5, Sect. 
3-Bucuresti, Compartiment Resurse Umane 
si vor contine documentele prevazute de art. 
6 din HG. nr. 286/2011. Bibliografia si relatii 
suplimentare la:tel.0213060800, int. 325 sau 
la sediul OSIM.

l Primăria Comunei Sărulești organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Sărulești: Compartimentul Urba-
nism, Referent, clasa III, gradul profesional 
superior. Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Sărulești, str.Mihail 
Andricu, nr.19, Județul Călărași, după cum 
urmează: Proba scrisă:  8 decembrie 2021, ora 
10.00, Interviul: 10 decembrie 2021, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 de zile de la publicarea anun-
țului, la sediul Primăriei comunei Sărulești. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secre-
tarul comunei Sărulești, telefon: 0242.311.935, 
interior 20, la sediul instituției din Comuna 
Sărulești, sat Sărulești-Gară, str.Mihail 
Andricu, nr.19, județul Călărași sau prin inter-
mediul adresei de e-mail: primariasarulesti@
yahoo.com

l Filarmonica „Lyra-George Cavadia”, cu 
sediul în oraș Brăila, str.Ana Aslan, nr.29, 
judeţul Brăila, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale temporar 
v a c a n t e  d e :  c a s i e r,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 09.12.2021, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 15.12.2021, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: medii; -vechime: minim 2 
ani; -condiţii: cunoștinţe de operare calculator, 
abilităţi de comunicare cu publicul. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Filarmonicii „Lyra-
George Cavadia”, din str.Ana Aslan, nr.29, 
Brăila. Relaţii suplimentare la sediul Filarmo-
nicii „Lyra-George Cavadia”, din str.Ana 
Aslan, nr.29, Brăila, persoană de contact: Alice 
Urluiala, telefon: 0239.615.010.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Vaslui organizează concurs 
de recrutare în data de 14.12.2021 -proba scrisă, 
ora 10.00, și în data de 20.12.2021 -interviul, 
ora 10.00, în vederea ocupării posturilor 
contractuale de execuție vacante, pe perioadă 
nedeterminată, după cum urmează: Centre 
destinate îngrijirii copilului și familiei: Denu-
mirea complexului; Denumirea serviciului /
compartimentului/ centrului, numărul de 
posturi și condițiile specifice: Complexul de 
Servicii  Comunitare „Neculai Roșca 
Codreanu” Bârlad: -1 post de lucrător social 
principal la Serviciul Alternativ de Protecție de 
Tip Familial nr.1-2: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, Vechime în muncă- 
minim 3 ani și 6 luni; -1 post de lucrător social 
la Centrul de Primire în Regim de Urgență: 
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, Vechime în muncă- minim 6 luni; -1 post 
de lucrător social la Centrul de Zi pentru 
Copilul cu Sindrom Down: Studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; Vechime în 
muncă- minim 6 luni. Complexul de Servicii 
Comunitare nr.2 Bârlad: -1 post de muncitor 
calificat III (bucătar) la Compartiment Admi-
nistrativ: Curs de calificare în meseria de 
bucătar; Studii medii /generale; Vechime în 
muncă- minim 3 ani. Complex de Servicii 
Comunitare pentru Persoana cu Dizabilități 
Bârlad: -3 posturi de lucrător social la Serviciul 
Specializat pentru Copiii cu Dizabilități- Casa 
de Tip Familial nr.1: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Vechime în muncă- 
minim 6 luni; -2 posturi de lucrător social 
principal la Serviciul Specializat pentru Copiii 
cu Dizabilități- Casa de Tip Familial nr.2: 
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; Vechime în muncă- minim 3 ani și 6 luni; 
-1 post de lucrător social la Serviciul Specializat 
pentru Copiii cu Dizabilități- Casa de Tip 
Familial nr.5: Studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; Vechime în muncă- minim 6 
luni; -1 post de muncitor necalificat I la 
Compartimentul Administrativ: Studii medii/
generale. Complexul de Servicii Comunitare 
nr.1 Vaslui: -2 posturi de lucrător social la 
Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin 
Părinți/Copii: Studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; Vechime în muncă- minim 6 
luni. Complexul de Servicii Comunitare nr.2 
Vaslui: -1 post de lucrător social principal la 
Centrul de Recuperare pentru Victimele 
Violenței în Familie: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Vechime în muncă- 
minim 3 ani și 6 luni. Centrul de Reabilitare și 
Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități 
Fălciu: -1 post de lucrător social: Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; Vechime 
în muncă- minim 6 luni. Centre destinate 
protecției persoanelor adulte: Centrul de Îngri-
jire și Asistență Bogești: -1 post de  lucrător 
social: Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; Vechime în muncă- minim 6 luni; 
-1 post de infirmieră: Studii medii/generale; 
Vechime în muncă- minim 6 luni. Centrul de 
Îngrijire și Asistență Bârlad: -2 posturi de infir-
mieră: Studii medii/generale; Vechime în 
muncă: minim 6 luni. Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Râșești: -1 post de lucrător social: 
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; Vechime în muncă- minim 6 luni. Centrul 

de Tip Respiro Ghermănești: -1 post de 
muncitor calificat III (bucătar): Curs de califi-
care în meseria de bucătar; Studii medii/gene-
rale; Vechime în muncă- minim 3 ani. Centrul 
de Îngrijire și Asistență Rânzești: -1 post de 
lucrător social: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Vechime în muncă- 
minim 6 luni; -1 post de muncitor calificat IV 
(întreținere): Calificare în meseria de lăcătuș 
mecanic; Studii medii/generale. Centrul de 
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice 
Giurcani: -1 post de spălătoreasă: Studii gene-
rale. Complex de Servicii Comunitare pentru 
Adulți Huși: -1 post de infirmieră la Centrul de 

Abilitare și Reabilitare pentru Persoana Adultă 
cu Dizabilități: Studii medii /generale; Vechime 
în muncă: minim 6 luni; -1 post de șofer I 
Compartiment Administrativ: Studii medii/
generale; Permis de conducere categoriile: B, C, 
D1; Atestat profesional transport persoane 
valabil; Vechime în meseria de șofer- minim 3 
ani; -1 post de magaziner la Compartiment 
Administrativ: Studii medii/ generale; Vechime 
în muncă- minim 6 luni. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Vaslui (19.11.2021-06.12.2021). Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din H.G.R 
nr.286/2011, actualizată. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se afișează pe 
site-ul și la sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui- Compartiment 
Gestionarea Resurselor Umane și la nr.de 
telefon: 0235/315.138, int.1110 sau 1111, consi-
lier Onofrei Monica.

CUMPĂRĂRI 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.
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CITAȚII
l Marco Ship Engineering S.R.L. avand 
J36/783/2019, CUI 32463542 este citata in 
Dosarul nr. 6566/245/2020 al Judecatoriei Iasi 
avand ca obiect pretentii, in calitate de parat, 
pentru data de 24.11.2021, ora 8:30, Complet 
c20, camera SALA 6, in contradictoriu cu 
reclamanta S.C. Mavi Engineer S.R.L.

l Se citează Simon Christine, Polosan Hera 
Ruxandra în dosar 837/217/2012* al Judecăto-
riei Darabani la data de 07 decembrie 2021.

DIVERSE
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 inte-
grate de mediu, pentru activitatea: Turnarea 
metalelor neferoase ușoare, activitate prevă-
zută în categoria 2.5 din Anexa 1 a Legii 
nr.278/2013: „Topirea, inclusiv alierea, de 
metale neferoase, inclusiv de produse recupe-
rate, și exploatarea de turnătorii de metale 
neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 
tone pe zi pentru plumb și cadmiu sau 20 de 
tone pe zi pentru toate celelalte metale”. Infor-
maţii 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 și propunerile 
publicului se primesc, în scris, la sediul 
A.P.M.Constanța, strada Unirii nr.23.

l Subsemnații, Rudeanu Liliana și Rudeanu 
Emil, domiciliați în sat. Borolea, com. Hănești, 
jud. Botoșani, prin prezenta chemăm în jude-
cată pe pârâta Cobaschi Aspazia, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Mun. Botoșani, str. 
Dobrogeanu Gherea nr. 101, jud. Botoșani, 
pentru: CONSTATAREA NULITĂŢII ABSO-
LUTE PARŢIALE a T.P. 29.606/10.03.1994, 
eliberat pe numele titularei Cobaschi M.C. 
Aspazia, pentru a se dispune modificarea 
acestui T.P., în sensul radierii suprafeței de 400 
m.p. teren pășune extravilan, situat în sola 10, 
p.c. 130/32; majorării suprafeței de teren 
pășune extravilan situat în sola 10, p.c. 120/32 
de la 600 m.p. la 2.000 m.p.; înscrierii supra-
feței de 1.500 m.p. teren arabil extravilan 
situat în p.c. 121/…; înscrierii suprafeței de 
5.700 m.p. teren arabil extravilan situat în p.c. 
122/…; micșorării suprafeței de teren arabil 
extravilan situat în sola 10, p.c. 116/31 de la 
42.000 m.p. la 33.800 m.p.. De asemenea, soli-
cităm obligarea intimatei Comisia locală de 

aplicare a legii fondului funciar să procedeze 
la întocmirea documentaţiei necesare modifi-
cării titlului de proprietate și înaintarea aces-
teia către Comisia judeţeană pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra tere-
nurilor Botoșani și obligarea intimatei Comisia 
judeţeană pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Boto-
șani să procedeze la corectarea titlului de 
proprietate cu privire la cele solicitate anterior. 
Totodată, solicităm rectificarea actelor subsec-
vente, ce compun istoricul dreptului de propri-
etate, încheiate în baza titlului de proprietate 
nr. 29.606/10.03.1994 a cărui modificarea am 
solicitat-o, respectiv rectificarea Contractului 
de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 
2.705/19.07.2000 de către BNPA Marta 
Săndulache Dârjan – Coca Humelnicu, 
încheiat între subsemnații, Rudeanu Emil și 
Rudeanu Liliana, în calitate de cumpărători și 
Cobaschi Aspazia, în calitate de vânzătoare, în 
sensul modificării amplasamentelor teren, în 
conformitate cu T.P., așa cum va fi modificat, 
acțiune care face obiectul dosarului nr. 
1535/297/2021 aflat pe rolul Judecătoriei 
Săveni.

l SC Briliant Distribution SRL, cu sediul 
in:Jud.Ilfov, Com.Moara Vlasiei, Sos.Eroilor, 
nr. 135, bl.1, sc.1, et.1, ap. 6, titular al proiec-
tului P.U.Z-,,realizarea unei zone de 
comert-servicii, amenajare circulatii si utili-
tati” in Jud. Ilfov, Com.Moara Vlasiei, 
NC.51532, anunta publicul interesat asupra:-
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului  de 
oportunitate al CJ. Ilfov. Documentatia 
putand fi consultata pe site-ul Consiliului 
Judetean.Ilfov. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc/in scris/la Biroul de Urba-
nism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in:mun.Bucuresti, str. Ernest Juvara, 
nr.3, sect.6 (tel.021/212.56.93), de luni pana 
vineri, intre orele:9.00-14.00, incepand cu data 
de:18.11.2021.

l 18.11.2021 Anunț privind relansarea unei 
proceduri de achiziție de echipamente 
Sandhar Technologies RO S.R.L. anunță 
relansarea unei proceduri de achiziție de echi-
pamente pentru proiectul ”Înființarea unei 
unități noi pentru producția de componente 
auto în cadrul companiei Sandhar Technolo-
gies RO S.R.L.”,  după cum urmează: -Achi-
ziția A9 – Lot 1: Turnuri racire –1 buc. 
Documentația de atribuire poate fi obținută de 
la adresa: e-mail contact@sandhar.ro sau la 
adresa București Sectorul 3, Bulevardul 
Corneliu Coposu, Nr. 6 - 8, modulul nR. M 09, 
Etaj 8.  Data și ora limită de depunere a ofer-
telor:  29.11.2021 ora 23:59 (sfârșitul zilei ora 
României). Pentru informaţii suplimentare vă 

puteţi adresa la: sediul Sandhar Technologies 
RO S.R.L., Adresa: București Sectorul 3, Bule-
vardul Corneliu Coposu, Nr. 6 - 8, modulul nr. 
M 09, Etaj 8, Telefon: +40735/012973, Fax: -, 
E-mail:  contact@sandhar.ro, persoană de 
contact Ionuț Arpășanu (+0735/012973). Vă 
mulțumim. Sandhar Technologies RO S.R.L.. 
18.11.2021 Announcement regarding the 
relaunch of one procedurefor the procurement 
of equipment Sandhar Technologies RO 
S.R.L.  announces the relaunch of 1 procure-
ment procedure for equipment for the project 
„Establishment of a new unit for the produc-
tion of automotive components within the 
company Sandhar Technologies RO S.R.L. „, 
as follows: -Procurement A9 – Batch 1: 
Cooling towers – 1 unit. The procurement 
documentation can be obtained from: e-mail 
contact@sandhar.ro or at the address Bucha-
rest, 6-8 Corneliu Coposu Bld, M09 Modul, 
8th Floor. Date and time limit for submission 
of the offer: 29.11.2021 at 23:59 (end of the 
day, Romania time). For more information 
you can contact Sandhar Technologies RO 
S.R.L., Adress: Bucharest, 6 - 8 Corneliu 
Coposu Bld, M 09 Modul, 8 th Floor, Phone: 
+4073/5012973, Fax:-, E-mail: contact@
sandhar.ro, contact person: Ionuț Arpășanu 
(+0735/012973). Thank you. Sandhar Techno-
logies RO S.R.L.

l 18.11.2021 Anunț privind lansarea unei 
proceduri de achiziție de echipamente 
Sandhar Technologies RO S.R.L. anunță 
lansarea unei proceduri de achiziție de echi-
pamente pentru proiectul ”Înființarea unei 
unități noi pentru producția de componente 
auto în cadrul companiei Sandhar Technolo-
gies RO S.R.L.”, după cum urmează: -Achi-
ziția A11 – Lot 1: Presa de debavurat – accesoriu 
pentru Mașină de turnare sub presiune – 6 buc. 
Documentația de atribuire poate fi obținută de 
la adresa: e-mail contact@sandhar.ro sau la 
adresa București Sectorul 3, Bulevardul 
Corneliu Coposu, Nr. 6 - 8, MODULUL NR.  
M 09, Etaj 8. Data și ora limită de depunere a 
ofertelor:  29.11.2021 ora 23:59 (sfârșitul zilei 
ora României). Pentru informaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la: sediul Sandhar Technolo-
gies RO S.R.L., Adresa: București Sectorul 3, 
Bulevardul Corneliu Coposu, Nr.  6 - 8, 
MODULUL NR.  M 09, Etaj 8, Telefon:  
+40735/012973, Fax: -, E-mail: contact@
sandhar.ro, persoană de contact Ionuț Arpă-
șanu (+0735/012973). Vă mulțumim. Sandhar 
Technologies RO S.R.L. 18.11.2021 Announ-
cement regarding the launch of one procedu-
refor the procurement of equipment Sandhar 
Technologies RO S.R.L. announces the launch 
of 1 procurement procedure for equipment 
for the project „ Establishment of a new unit 

for the production of automotive components 
within the company Sandhar Technologies 
RO S.R.L .“, as follows: -Procurement A11 – 
Batch 1: Trimming press – accessory for High 
pressure die casting machine – 6 unit. The 
procurement documentation can be obtained 
from: e-mail contact@sandhar.ro or at the 
address Bucharest, 6 - 8 Corneliu Coposu Bld, 
M 09 Modul, 8 th Floor. Date and time limit 
for submission of the offer: 29.11.2021 at 
23:59 (end of the day, Romania time). For 
more information you can contact Sandhar 
Technologies RO S.R.L., Adress: Bucharest, 6 
- 8 Corneliu Coposu Bld, M09 Modul, 8 th 
Floor, Phone: +40735/012973, Fax:-, E-mail: 
contact@sandhar.ro, contact person: Ionuț 
Arpășanu (+0735/012973).Thank you. 
Sandhar Technologies RO S.R.L.

l 18.11.2021 Anunț privind lansarea unei 
proceduri de achiziție de echipamente 
Sandhar Technologies RO S.R.L.  anunță 
lansarea unei proceduri de achiziție de echipa-
mente pentru proiectul ”Înființarea unei 
unități noi pentru producția de componente 
auto în cadrul companiei Sandhar Technolo-
gies RO S.R.L.”,  după cum urmează: -Achi-
ziția  A12 – Lot 1:  Set Sistem de exhaustare și 
filtrare pentru un grup de 2 utilaje – accesoriu 
pentru Mașină de turnare sub presiune – 4 
seturi de câte 2 buc. Documentația de atribuire 
poate fi obținută de la adresa: e-mail contact@
sandhar.ro sau la adresa București Sectorul 3, 
Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 - 8, 
MODULUL NR.  M 09, Etaj 8.  Data și ora 
limită de depunere a ofertelor:  29.11.2021 ora 
23:59 (sfârșitul zilei ora României). Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: 
sediul Sandhar Technologies RO S.R.L. , 
Adresa:  București Sectorul 3, Bulevardul 
Corneliu Coposu, Nr.  6 - 8, MODULUL NR.  
M 09, Etaj 8, Telefon:  +40735/012973, Fax: -,  
E-mail: contact@sandhar.ro,  persoană de 
contact Ionuț Arpășanu (+0735/012973). Va 
mulțumim. Sandhar Technologies RO S.R.L. 
18.11.2021 Announcement regarding the 
launch of one procedurefor the procurement 
of equipment SANDHAR TECHNOLOGIES 
RO S.R.L.  announces the launch of 1 procure-
ment procedure for equipment for the project  
„Establishment of a new unit for the produc-
tion of automotive components within the 
company SANDHAR TECHNOLOGIES RO 
S.R.L. „,  as follows:  -Procurement A12 – 
Batch 1:  Set Exhaust and filtration system for 
a group of 2 machines – accessory for High 
pressure die casting machine – 4 sets of 2 
pieces. The procurement documentation can 
be obtained from: e-mail contact@sandhar.ro 
or at the address Bucharest, 6 - 8 Corneliu 
Coposu Bld, M 09 Modul, 8 th Floor.  Date 

and time limit for submission of the offer:  
29.11.2021 at 23:59 (end of the day,  Romania 
time). For more information you can contact 
SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L., 
Adress: Bucharest, 6 - 8 Corneliu Coposu Bld, 
M 09  Modul ,  8  th  Floor,   Phone: 
+40735/012973, Fax:-, E-mail: contact@
sandhar.ro, contact person: Ionuț Arpășanu 
(+0735/012973). Thank you.  Sandhar Techno-
logies RO S.R.L..

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale a insolventei in dosarul nr. 
4172/105/2021 Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 494 din 01.11.2021 privind pe SC 
Hartcons ALL SRL, cu urmatoarele termene: 
depunere declarații creanță 25.10.2021, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
03.01.2022, întocmirea tabelului definitiv 
27.01.2022, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 07.01.2022, orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar din Ploiești, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l SC Comalex SA, cu sediul social în munici-
piul Alexandria, str. Libertăţii, nr.211, bl.
L8-L9, judeţul Teleorman, înregistrată la 
Registrul  Comerţului  sub numărul 
J34/17/1991, având CUI: RO1384767, prin 
reprezentant legal Mariana Campurean- 
Director General, aduce la cunoștința publi-
cului publicarea Raportului Trimestrial la 
30.09.2021, pe site-ul BVB, pe site-ul Comalex 
SA (www.comalexsa.ro) și poate fi solicitat și 
pe adresa: comalexalexandria@gmail.com

l Comuna Mica, cu sediul în Mica, str.Princi-
p a l ă ,  n r. 2 0 9 ,  c o m . M i c a ,  j u d . C l u j , 
C.I.F.4485456, telefon: 0264.226.130, e-mail: 
primariamicacj@primariamica.ro, achiziti-
miimica@yahoo.com, invită persoanele fizice 
și juridice fără scop patrimonial, respectiv 
asociațiile și fundațiile constituite conform 
legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Legea nr.350/2005, respectiv O.G.nr.82/2001, 
să depună ofertă în scopul atribuirii contrac-
telor de finanțare nerambursabilă a proiec-
telor din domeniul culte. 1.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă a proiectelor din domeniul 
culte, sesiunea I, este prevăzută de art.6 din 
Legea nr.350/2005, coroborat cu art.3, alin.(3) 
din Ordonanța nr. 82/2001. 2.Sursa de finan-
țare a contractului și valoarea acestuia: buget 
local 25.000Lei. 3.Durata proiectelor: anul 
2021. 4.Data-limită de depunere a proiectelor 
este 03.12.2021, ora 15.00, cu procedură acce-
lerată conform prevederilor art.20 alin.(2) din 
Legea nr.350/2005. Motivul reducerii terme-
nului de depunere a solicitării se datorează 
adoptării Legii bugetului de stat cu întârziere 

și a necesității de demarare a proiectelor 
unităţilor, care solicită finanţare nerambursa-
bilă din bugetul județului, având în vedere 
întârzierea provocată de situaţia epidemiolo-
gică determinată de răspândirea virusului 
SARS-CoV-2. 5. Adresa la care trebuie depuse 
propunerile de proiect: Comuna Mica, strada 
Principală, nr.209, loc. Mica, com.Mica, jud.
Cluj. 6.Documentația pentru elaborarea și 
prezentarea propunerii de proiect este postată 
pe site-ul: https://www.primariamica.ro. 7.
Criteriie pe baza cărora se atribuie contractele 
de finanțare sunt prevăzute în Hotărârea 
Consiliului Local Mica, nr.13 din 12.03.2020 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar de la 
bugetul local al Comunei Mica pentru unită-
țile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, pot fi consultate pe 
site-ul: https://www.primariamica.ro. 8.
Selecția și evaluarea proiectelor în vederea 
acordării sprijinului financiar unităţilor de 
cult se vor face de către comisia de evaluare 
în 6-7 decembrie 2021. Anunțul va fi publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, nr.222/16.11.2021.

LICITAȚII
l Liceul Teoretic Ion Barbu anunta organi-
zarea licitatiei in data de 20.12.2021, la sediul 
liceului, in vederea inchirierii celor doua sali 
de sport. Relatii la telefon 0214102332.

l CONPET S.A. Conpet SA achiziționează 
bunuri/ servicii/ lucrări confom Normelor 
Procedurale Interne de Achiziții, Revizia 3. În 
perioada 10 - 16.11.2021, s-au postat pe site-ul 
Conpet, următoarele achiziții: - Furnizare 
viscozimetru dinamic, cinematic SVM 3001; - 
Servicii de asigurare de răspundere profesio-
nală pentru membrii Consiliului de 
Administratie și pentru Directori cu contract 
de mandat (Directorul General, Directorul 
General Adjunct și Directorul Economic) din 
cadrul Societatii Conpet; - Furnizare materiale 
promoționale: agende și calendare personali-
zate.

l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, CUI 
4540364, telefon 0232/297572, email: primari-
aprobota@yahoo.com; Vânzare prin licitație 
publică teren intravilan domeniul privat în 
suprafață de 0, 0312ha, situat în T233, CC 
1623/3. Vânzare prin licitație publică teren 
intravilan domeniul privat în suprafață de 
0,1093ha, situat în T233, CC 1443, P 1444/1. 
Vânzările se fac cu drept de preempţiune, 
conform art.364 din OUG. 57/2019 și conform 
H.C.L nr.83 și 84/28.10.2021.
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l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica stoc 
de produse destinate amenajari de tamplarie 
pvc la pretul de 29.081,17 lei plus TVA, pret 
redus cu 70%. Licitatiile vor avea loc in zilele 
22, 24, 26, 29 noiembrie 2 si 3 decembrie, orele 
13 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr. 47. Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.

l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica 
imobilul in suprafata construita de 182.64 mp 
situat in Comuna Isvoarele, jud. Giurgiu, la 
pretul de 15.750 euro, pret redus cu 65%. Lici-
tatiile vor avea loc in zilele 22, 24, 26, 29 
noiembrie, 2 si 3 decembrie, orele 14 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaie-
silor nr.47. Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica echipamente IT si 
birotica, proprietatea debitoarei S.C Geonet 
Systems SRL, la pretul de 5.462,10 LEI plus 
TVA, pret redus cu 30%. Licitatia va avea loc 
in zilele de 22, 24, 26, 29 noiembrie, 2 si 3 
decembrie orele 11 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47. 
Relatii suplimentare la tel. 0728.878298.

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: Consiliul Local al Comunei Stejaru, 
cu sediul social în comuna Stejaru, sat Stejaru, 
str.Principală nr.101, județul Teleorman, cod 
poștal 147365, telefon: 0247.337.602, e-mail: 
primaria.stejaru@yahoo.com, cod fiscal 
6692032. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: spațiu cu destinație 
farmacie, având suprafața utilă de 30,3 mp, 
amplasat în incinta clădirii Cămin cultural, 
parter, Carte Funciară 6, Număr Cadastral 
6-C1) satul Stejaru, comuna Stejaru, județul 
Teleorman, bunul aparține domeniului public 
al Comunei Stejaru, județul Teleorman; închi-
rierea se face în baza prevederilor 
H.C.L.Stejaru nr.27/05.11.2021 și a prevede-
rilor O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind Codul 
Administrativ. 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: 
la sediul Consiliului Local al Comunei Stejaru, 
în baza unei solicitări scrise. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Compartimentul Secretariat, Consiliul 
Local al Comunei Stejaru, sat Stejaru, Str. 
Principală nr. 101, județul Teleorman. 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: 10,00Lei, se va achita la casieria 
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificarilor: 29/11/2021, ora 10.00. 4. Infor-

mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09/12/2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Consiliul Local al Comunei Stejaru, cu sediul 
social în comuna Stejaru, sat Stejaru, Str.Prin-
cipală nr.101, cod poștal 147365, județul 
Teleorman. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 15/12/2021, 
ora 12.00, la sediul Consiliului Local al 
Comunei Stejaru, sat Stejaru, Str. Principală 
nr.101, cod poștal 147365, județul Teleorman. 
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 Teleorman, 
Alexandria, Str.Ion Creangă nr.53, județul 
Teleorman, telefon: 0247.406.016, fax: 
0247.317.322, e-mail: tribunaltr@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
17/11/2021.

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, persoană de 
contact: Comuna Colceag, Colceag, Str.Princi-
pală nr.195A, județul Prahova, telefon: 
0244/447.001, fax: 0244/447.000, codul fiscal 
2843540. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren intravilan, 
curți-construcții în suprafață de 2.148 mp, 
situate în T1, P4, comuna Colceag, sat 
Inotești, județul Prahova, aflat în domeniul 
public al Comunei Colceag, înscris în Cartea 
Funciară a comunei Colceag nr.24857, 
conform H.C.L. Colceag nr. 42/12.11.2021 și 
temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Colceag. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Registra-
tura Primăriei Comunei Colceag, comuna 
Colceag, Str.Principală nr.195A, județul 
Prahova. 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: Persoanele inte-
resate pot achita contravaloarea documenta-
ției de atribuire de 50 Lei la Casieria Comunei 
Colceag, cod fiscal al locatorului: 2843540. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
29/11/2021, ora 15.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 09/12/2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse 
la Registratura Primăriei Comunei Colceag, 
comuna Colceag, Str.Principală nr.195A, 
județul Prahova. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5.Data și locul la care se va desfășura 

ședința publică de deschidere a ofertelor: 
09/12/2021, ora 15.00, la sediul Primăriei 
Comunei Colceag, comuna Colceag, Str.Prin-
cipală nr.195A, județul Prahova. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Acțiunea 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-praho-
va-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 17/11/2021.

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: 
Primăria Orașului Ardud, orașul Ardud, Str.
Nouă, nr.1, judeţul Satu-Mare, telefon 
0261/767.130, fax 0261/771.016, email: 
primaria@orasardud.ro, cod fiscal 3897173. 
2.Informații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: -teren 
în suprafață de 5.000mp, situat în intravilanul 
orașului Ardud, Str.Bucureștiului, fn, județul 
Satu Mare, aparţinând domeniului privat al 
Primăriei Orașului Ardud, cu destinaţia 
curți-construcții, CF106330, număr cadastral 
106330; -teren în suprafață de 1.845mp, situat 
în intravilanul orașului Ardud, Str.Bucureș-
tiului, fn, județul Satu Mare, aparţinând 
domeniului privat al Primăriei Orașului 
Ardud, cu destinaţia curți-construcții, 
CF107589, număr cadastral 107589, conform 
H.C.L.  nr.67 /30 .12 .2020  ș i  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 solicitare scrisă la sediul Primăriei Ardud, 
Secretariat. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: se poate obține 
de la Biroul administrativ din cadrul Primăriei 
Orașului Ardud, localitatea Ardud, Str.Nouă, 
nr.1, județul Satu Mare. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 03.12.2021, ora 
10.00. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
13.12.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului 
Ardud, localitate Ardud, Str. Nouă, nr.1, 
județul Satu Mare, Compartimentul Secreta-
riat. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate unul exterior 
și unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 14.12.2021, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Orașului Ardud, localitatea Ardud, 
Str.Nouă, nr.1, județul Satu Mare, Sala de 
ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 

instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Administrativ 
Tribunalul Satu Mare, municipiul Satu Mare, 
Str.Mihai Viteazul, nr.8, județul Satu Mare, 
telefon 0261/713.650, fax 0261/713.760, email: 
tr-satumare-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 17.11.2021.

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: Primăria Comunei Vulturești, sat 
Vulturești, Str.Principală, nr.24, judeţul Olt, 
cod poștal 237580, telefon/fax 0249/469.003; 
e-mail: contact@primariavulturesti.ro, cod 
fiscal 4491245. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: I. parcela A: teren care 
face parte din domeniul privat al Comunei 
Vulturești, în suprafață de 1.568mp situat în 
intravilanul localității Vulturești, sat Vlăngă-
rești, Str.Parcului, nr.52A, județul Olt, Tarla 
46, Parcela 29/6, număr cadastral 51459, carte 
funciară 51459, categoria de folosință arabil 
conform H.C.L. nr. 38/30.07.2021 și temeiul 
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. II.parcela B: 
teren care face parte din domeniul privat al 
Comunei Vulturești în suprafață de 1.685mp 
situat în intravilanul localității Vulturești, sat 
Vlăngărești, județul Olt, Tarla 46, Parcela 
29/5, număr cadastral 51460, carte funciară 
51460, cu acces din Str.Parcului, categoria de 
folosință curţi-construcţii, pe care există o 
construcţie C1 -magazie în suprafaţă de 
272mp, conform H.C.L. nr.39/30.07.2021 și 
temeiul legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: 
se  regăsesc  în  ca ie tu l  de  sarc in i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartiment 
Secretariat sau se poate consulta pe site-ul: 
www.primariavulturesti.ro, secțiunea licitații. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obtine de 
la Compartimentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Vulturești, Str. Principală, 
nr. 24, județul Olt. 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: dacă 
se ridică de la sediul instituției: 50 lei/exem-
plar, ce se achită numerar la Casieria institu-
ției sau se poate descărca gratuit de pe site-ul 
instituției: www.primariavulturesti.ro. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
26.11.2021, ora 09.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 09.12.2021, ora 13.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Vulturești, 
Str. Principală, nr.24, județul Olt, Comparti-
ment Registratură și relaţii cu publicul. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-

șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
10.12.2021, ora 10.00, Primăria Vulturești, Str. 
Principală, nr.24, județul Olt. 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 Olt, Slatina, Str.Mănăs-
tirii, nr.2, județul Olt, cod poștal 230038, 
telefon 0249/414989, fax 0249/437.370, e-mail: 
corespondenta-olt@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 17.11.2021.

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, persoană de 
contact: Comuna Colceag, Colceag, Str.Princi-
pală nr.195A, județul Prahova, telefon: 
0244/447.001, fax: 0244/447.000, e-mail: 
primaria.colceag@yahoo.com, cod fiscal 
2843540. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: imobilul clădire Stați-
onar biciclete în suprafață de 144mp, situat în 
comuna Colceag, sat Inotești, nr.746B, județul 
Prahova, aflat în domeniul public al Comunei 
C o l c e a g ,  c o n f o r m  H . C . L . C o l c e a g 
nr.43/12.11.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019. 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 solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Colceag. 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: 
Registratura Primăriei Comunei Colceag, 
comuna Colceag, Str.Principală nr.195A, 
județul Prahova. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
e s t e  c a z u l ,  p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul adminis-
trativ: Persoanele interesate pot achita contra-
valoarea documentației de atribuire de 50Lei 
la Casieria Comunei Colceag, cod fiscal al 
locatorului: 2843540. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificarilor: 29/11/2021, ora 15.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 09/12/2021, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele vor fi depuse la Registratura Primă-
riei Comunei Colceag, comuna Colceag, Str.
Principală nr.195A, județul Prahova. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 09/12/2021, ora 15.00, la 
sediul Primăriei Comunei Colceag, comuna 
Colceag, Str.Principală nr.195A, județul 
Prahova. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea 
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 anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 17/11/2021.

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: Munici-
piul Calafat, municipiul Calafat, strada Tudor 
Vladimirescu, nr.24, judeţul Dolj, telefon: 
0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: 
primariacalafat@vahoo.com, cod fiscal 
4554424. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafaţă de 241.941 mp, 
identificat cu nr.cadastral 30057: 10.000mp, 
nr.cadastral 30058: 10.000mp, nr.cadastral 
30059: 20.000 mp, nr.cadastral 30060: 
40.000mp, nr.cadastral 30205: 100.000mp, 
nr.cadastral 31175: 61.941 mp, amplasat în T 
111, P 856 și T 111, P 856/3, teren ce aparţine 
domeniului public al Municipiului Calafat, 
conform H.C.L.Municipiul  Calafat 
nr.68/18.06.2021 și temeiului legal O.U.G. 
57/03.07.2019. 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: 
în urma unei solicitări înregistrate la Primăria 
Municipiului Calafat. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Municipiului 
Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, 
judeţul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 50Lei, se achită numerar la casieria 
P r i m ă r i e i  M u n i c i p i u l u i  C a l a f a t . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
29/11/2021, ora 12.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 10/12/2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: la Registratura Primă-
riei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladi-
mirescu nr.24, judeţul Dolj. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un exemplar original și un exem-
plar copie. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
13/12/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimi-
rescu nr.24, judeţul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, 
str.Brestei nr.12, județul Doj, telefon: 
0251/418.612, fax: 0251/419.851, e-mail: 
tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 17/11/2021.

PIERDERI
l Pierdut autorizație de funcționare nr.10965 
din 18.09.2008, emisă de Primăria Baia Mare 
pentru firma UNA SRL, J24/484/2004, CUI: 
16279387. O declar nulă.
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