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OFERTE SERVICIU
l Siha Knit Fashion SRL Satu Mare 
angajăm programator cu experiență min. 
3 ani la mașina STOLL și programare 
M1+, cunoștințe bune de limba engleză. 
CV la: resurseumane@siha.ro

l Se caută forță de muncă în Germania 
femei și bărbați -domeniul agricultură la 
Schwabische Baumschulen Gottlieb 
Haage .  Pent ru  de ta l i i  sunaț i  l a 
-0049/171.750.2630 -Gottlieb Haage. 
-0049/151.632.61607 -Adrian.

l ANRSPS-UT 350 Popești- Leordeni, 
judeţul Ilfov, organizează în data de 
14.10.2021, concurs pentru ocuparea 
functiei de execuţie contractuale vacante 
de Manipulant bunuri cu studii generale, 
vechime minim 3 ani. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 021.492.03.35 și pe www.
anrsps.gov.ro.

l SC Meltem Textil SRL, cu sediul în 
orașul Mizil, Str. Recoltei, nr.4A, anga-
jează primitor/distribuitor. Program 
Luni-Vineri, 8 ore pe zi. CV-urile se vor 
transmite/depune pe adresa de e-mail: 
juridic@meltemtextil.ro sau la sediul 
firmei până în data de 24.09.2021, ora 
10.00, unde va avea loc și interviul.

l Letea Energo Prest S.R.L, cu sediul 
social în Mun.Pitești, Cartier Prundu, 
B-dul Petrochimiștilor, nr.12, bl. B21, 
Ap.20, judeţul Argeș, înregistrată la ORC 
sub nr. J3/1518/2013, C.U.I: 32478306, 
angajează: Ambalator manual- cod COR 
932101 -10 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: orhideea2@gmail.com.

l Regallis Interiors SRL angajează munci-
tori necalificați la montarea și ambalarea 
pieselor, având cunoștințe minime/medii de 
limba engleză si ucraineană. Pentru mai 
multe detalii ne puteți contacta la nr. de 
tel.0738.321.473, sau pe adresa de email: 
wr.team@workand-roll.com

l  SC IQ Geek SRL, având CUI: 
41073255, cu sediul în Municipiul Brașov, 
Strada Fântânii, Nr.52, Camera 2, Județ 
Brașov angajează: Faianțar COD COR 
712201- 10 posturi și zidar rosar-tencuitor 
COD COR 711205- 10 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștiințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 21.09.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l Serviciul Local de Salubrizare Glina 
organizeaza în data de 14.10.2021 concurs 
recrutare pentru Sofer– Compartiment 
Transport. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: studii medii/ generale, 
fără vechime în muncă. Dosarele se depun 
la Serviciul Local de Salubrizare Glina cu 
sediul în comuna Glina, str. Libertății 
nr.292, județ Ilfov în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial și la ziar, respectiv de 
la data de 17.09.2021 până la data de 
01.10.2021, ora 16:00. Alte informaţii pot 
fi obţinute la nr. 021-467.12.14, persoană 
de contact Văduva Nicoleta Monica– 
Contabil Serviciului Local de Salubrizare 
Glina, email lina.serviciul.salubrizare@
gmail.com.

l Primăria Domnești cu sediul în șos. 
Al.I. Cuza nr. 25-27, comuna Domnesti,  
județ Ilfov organizează în data de 
13.10.2021 concurs recrutare pentru 
ocuparea a 13 posturi de Muncitor necali-
ficat– Compartiment Transport și Deser-
vire Unități de Învățământ. Condiţii de 
participare pentru Muncitor necalificat: 
studii medii/ generale, fără vechime în 
muncă. Dosarele se depun la sediul 
Primăriei comunei Domnești în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, respectiv de la data de 
20.09.2021 până la data de 01.10.2021, ora 
1 6 : 0 0 .  D e t a l i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
021.351.52.56.

l Primăria Domnești cu sediul în șos. 
Al.I. Cuza nr. 25-27, comuna Domnesti, 
județ Ilfov organizează în data de 
13.10.2021 concurs recrutare pentru 
ocuparea posturilor de Inspector – 
Compartiment Transport și Deservire 
Unități de Învățământ și Admnistrator– 
Compartiment Școală după Școală. 
Condiţii de participare pentru Inspector: 
studii superioare, vechime în muncă 3ani. 
Condiţii de participare pentru Adminis-
trator: studii medii, vechime în muncă 
7ani. Dosarele se depun la sediul Primă-
riei comunei Domnesti în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anun-
țului, respectiv de la data de 20.09.2021 
până la data de 01.10.2021, ora 16:00. 
Detalii suplimentare la 021.351.52.56.

l Primaria Sector 5 organizează concurs 
în vederea încadrării pe perioadă determi-
nată în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, r., cu modificările și completările 
ulterioare și a Regulamentului de ocupare 
a postului înfiinţat în afara organigramei 

pentru implementarea proiectelor finan-
ţate din fonduri europene nerambursabile 
la nivelul Primăriei Sectorului 5 aprobat 
prin H.C.L. nr. 238/31.10.2019, în data de 
11.10.2021 ora 10:00 pentru ocuparea  
funcţiei contractuale de: 1. Expert imple-
mentare 2 – Expert informare și cooptare 
grup țintă. Codul ocupației: 243212 speci-
alist relații sociale. Salariu brut – 6.031,00 
lei/luna, 84 ore/luna (4 ore/zi)  71,79 lei/
ora brut. Condiţiile de participare, condi-
ţiile de desfășurare ale concursului și alte 
date necesare desfășurării acestuia, sunt 
afișate la sediul instituţiei si pe site-ul 
Primăriei Sector 5. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei Sectorului 5 din Str. 
Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, 
București, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului. Informaţii 
suplimentare la tel. 021.314.43.18  interior 
1116 – Direcţia de Resurse Umane.

l Unitatea Militara 02576-Bucuresti, din 
Ministerul Apararii Nationale, organi-
zeaza concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, 
Economist gr.II/studii superioare la conta-
bilitate din cadrul modulului financi-
ar-contabil, cu o vechime in specialitatea 
studiilor de 6 luni, astfel: 12.10.2021, 
ora.10.00-proba scrisa; 19.10.2021, ora 
10-interviul; data limita de depunere a 
dosarelor este 04.10.2021 ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor si organizarea concursului 
se vor face la sediul Unitatii Militare 
02576-Bucuresti, str. Nasaud nr. 89, sect.5, 
unde vor fi afisate si detaliile organizato-
rice necesare. Datele de contact ale secre-
tariatului, la tel.021.420.71.22.

l Unitatea Militară 02403 din Ministerul 
Apărării Naţionale, cu sediul în locali-
tatea Craiova, strada General Dragalina, 
nr.60A, judeţul Dolj, organizează conform 
HG nr.286/23.03.2011 concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de personal 
civil contractual, pe perioadă nedetermi-
nată, astfel: -analist (programator) ajutor 
debutant -1 post. Condiţii de studii: studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat; absol-
virea cu diplomă/ atestat/ certificat, elibe-
rată/ eliberat de o instituţie acreditată, a 
unui curs în domeniul informatică. proba 
scrisă: 12.10.2021, ora 10.00; interviul: 
18.10.2021, ora 10.00. Condiţii  de 
vechime: fără. Data limită de depunere a 
dosarelor 04.10.2021, ora 16.00. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concursului 
se vor face la sediul UM 02403 Craiova, 
Str.General Dragalina, nr.60A, jud.Dolj 
unde vor fi afișate și detaliile organizato-

rice necesare. Date de contact ale secreta-
riatului, telefon 0251/534.404 interior 105, 
fax 0251/419.710.        

l Primăria Oraș Balș, județul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de conducere, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 
286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, astfel: -1 post referent II 
-Sector public administrația piețelor, 
târgurilor și cimitirelor. Condiții specifice: 
-Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Minimum 6 luni vechime în 
muncă. Candidații vor îndeplini condițiile 
prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 
republicată. Concursul va avea loc în data 
de 12.10.2021, ora 10.00, proba scrisă și în 
data de 15.10.2021, ora 10.00, interviu. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Primăriei ,  Compartiment Resurse 
Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv în perioada 
21.09.2021-04.10.2021, ora 16.00. Biblio-
grafia se afișează la sediul Primăriei 
Orașului Balș, județul Olt și pe site-ul 
Primăriei Orașului Balș, www.primaria-
bals.eu. Relații suplimentare se pot obține 
la telefon 0249/450.145.

l Primăria Comunei Bălești, cu sediul în 
comuna Bălești, satul Bălești, Str.Princi-
pală, nr.173, județul Gorj, organizează 
concurs pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unei funcții contractuale 
de execuție vacante de administrator II 
din cadrul Clubului Sportiv „Internați-
onal Bălești” din subordinea Consiliului 
Local al Comunei Bălești, judeţul Gorj. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă -12 octombrie 2021, ora 10.30, la 
sediul Primăriei Comunei Bălești (sala de 
ședință); -proba interviu -15 octombrie 
2021, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Bălești (sala de ședință). Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 
Condiţii generale -Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale prevă-
zute de art.3 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 
din 2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de ocupare 
sunt: Nivel studii: studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; Vechime în 
muncă: nu sunt condiții de vechime. Data 
limită pentru depunerea dosarelor de 
participare la concurs -în termen de 10 
zile lucrătoare de la afișarea anunțului, 
respectiv până la data de 4 octombrie 

2021, ora 16.00, la sediul Primăriei 
Comunei Bălești, județul Gorj -Comparti-
mentul Resurse Umane și Funcții Publice. 
Bibliografia, documentele necesare dosa-
rului de concurs și alte relaţii suplimen-
tare se pot obţine de de la sediul Primăriei 
Comunei Bălești, din comuna Bălești, sat 
Bălești, Str.Principală, nr.173, județul 
Gorj și de pe pe pagina de internet a 
Primăriei Bălești www.balesti.ro, persoană 
de contact: Saragea Cristina-Elena, 
inspector în cadrul Compartimentului 
Resurse Umane și Funcții Publice din 
aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei Bălești, telefon 0353/100.108, 
fax 0253/220.038, e-mail: primariaba-
lesti@yahoo.com.

l Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 
Craiova, anunță selecția a 4 (patru) tutori 
d e  p r a c t i c ă  î n  p r o i e c t u l  P O C U 
633/6/14/130647. Calificările profesionale 
ale tutorilor sunt în concordanță cu cererea 
de finanțare, angajarea se face cu timp 
parțial de lucru, pe durată determinată ce 
nu va depăși perioada de implementare a 
proiectului respectiv, pe perioada desfășu-
rării instruirii practice a elevilor. Tutorii de 
practică coordonează activitatea de 
instruire practică a elevilor. Documentele 
necesare înscrierii:  Cerere de înscriere, CV 
+ documente justificative, Document de 
identitate, Recomandarea agentului 
economic partener. Selecția va fi ca urmare 
a unui interviu și a evaluării documentelor 
depuse. Calificările conform cererii de 
finanțare sunt: Mecanic/ Mecanic auto/ 
Electromecanic/ Electrician auto. Dosarele 
de înscriere se vor depune la sediul unității, 
până pe data de 27.09.2021. Detalii supli-
mentare la tel. 0771.635.900.

CITAŢII
l Roth Daniel în calitate de debitor este 
chemat la Judecătoria Deva, Sala 13, în 
data de 21.10.2021, ora 09.00, în proces cu 
Avis Fresh Com SRL, în calitate de recla-
mant, în dosarul nr.2144/221/2021, având 
ca obiect ordonanţă de plată. În caz de 
neprezentare a părţilor, se va putea trimite 
în scris, judecata urmând a se face în lipsă.

l  Hoprich Iuliana căsăt. Frendel, 
Hoprich Iuliu, Hoprich Rozalia căsăt. cu 
Kover Ioan, Ienei Iuliu, soția lui Ienei 
Iuliu născ. Nadasan Veronica sunt citați 
pe data de 09.11.2021 la Judecătoria 
Turda, în dos. nr.8567/328/2020, în calitate 
de pârâți.

DIVERSE
l  SC Top Beton SRL,  t i tular  a l 
P.U.D.-,,construire statie mobile preparare 
betoane si anexe, imprejmuire si utilitati’’, 
in localitatea  Cornetu, str.Barajului, nr.7, 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinerea a Avizului 
Favorabil al CJ.Ilfov. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucu-
resti, sector 6,  str.Ernest Juvara, nr.3-5, 
tel.021.212.56.93. Observatii/comentariile  
si sugestii  se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean 
Ilfov in termen de 12.zile calendaristice de 
la data publicarii anuntului.

l Societatea Stericycle Romania titular al 
activităţii Cod CAEN 3811 -Colectarea 
deșeurilor nepericuloase, Cod CAEN 3812 
-Colectarea deșeurilor periculoase; Cod 
CAEN 4941 -Transport rutier de mărfuri, 
la adresa: Comuna Jilava, Șoseaua Giur-
giului, nr.5, Corp Administrativ, județ 
Ilfov, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a auto-
rizaţiei de mediu pentru activitate. Infor-
maţiile privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi consultate la 
sediul A.P.M.Ilfov, str.Lacul Morii, nr. 1, 
sector 6, București, tel/fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440, în zilele de 
luni-joi, între orele 09.00-13.00, vineri 
09.00-12.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.

l Judecatoria Iași, dosar nr.35997/ 
245/2019, sentința civilă 8611/2021/ 
27.07.2021 hotărăște: Admite acțiunea 
reclamantei Ciornei Anișoara în contra-
dictoriu cu pârâtul Ciornei Vasile, domici-
liul în sat Dorobanț, Com.Aroneanu, jud.
Iași. Obligă pârâtul la plata câtre recla-
mantă a sumei de 6.804,10Lei, reprezen-
tând cota de 1/2 din debitul achitat de 
reclamantă în dosarul de executare 
nr.383/V/2019. Obligă pârâtul la plata 
sumei de 2.891Lei, cheltuieli de judecată. 
Cu drept de apel în 30 zile de la comuni-
care. Calea de atac se depune la Judecă-
toria Iași. Pronunțată azi, data de 
27.07.2021.

l Asociația Microregională Pogány-
Havas anunţă publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare în cadrul 
planurilor care nu necesită efectuarea 
evaluării de mediu și evaluarea adecvată 
pentru Planul de management integrat al 
siturilor Natura2000 Munții Ciucului 
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ROSCI0323 și Depresiunea și Munții 
Ciucului ROSPA0034, pe teritoriul admi-
nistrativ al localităților Sândominic, 
Lunca de Jos, Lunca de Sus, Mihăileni, 
Frumoasa, Păuleni Ciuc, Miercurea Ciuc, 
Misentea, Ciucsângeorgiu, Sântimbru, 
Sâncrăieni, Ciceu, Siculeni, Frumoasa, 
Racu, Mădăraș, Tomești, Dănești, Zetea, 
Căpâlnița, Vlăhița (jud.Harghita) și 
comunele Ghimeș-Făget și Palanca (jud.
Bacău) și în comunele Dămuc și Tarcău 
(județul Neamț), pe o suprafață totală de 
85.032Ha. Documentaţia care a stat la 
baza deciziei privind etapa de încadrare 
poate fi consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Harghita din 
Miercurea Ciuc, str.Márton Áron, nr. 43, 
în zilele luni-joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri între orele 08.00-14.00. Observaţiile 
justificate ale publicului pentru reconside-
rarea deciziei luate ca urmare a parcur-
gerii etapei de încadrare se primesc zilnic, 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Harghita, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data publicării anun-
ţului; tel: 0266/312.454; 0266/371.313; fax: 
0266/310.041. Proiectul deciziei etapei de 
încadrare se află la următoarea adresă de 
internet: apmhr.anpm.ro/Reglementări/
Avizul de mediu.

l Această informare este efectuată de S.C. 
Dealul cu Afine S.R.L. cu sediul social în 
București, sector 1, Șoseaua Nordului, 
nr.96H, camera 2, sc.2, et.1, ap.13, tel: 
0740.224.460; ce intenționează să solicite de 
la S.G.A.Brașov, aviz de gospodărire a 
apelor pentru proiectul: „Înființare plan-
tație de afin în regim ecologic”; în sat Tode-
rița, com.Mândra, jud.Brașov. Această 
investitie este nouă. Ca rezultat al realizării 
proiectului vor rezulta permanent ape uzate 
menajere ce se vor evacua prin vidanjare 
către o stație orășenească de epurare. 
Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obțină informații 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii și recomandări 
se pot adresa solicitantului până în data de 
29.09.2021.

l Anunt public privind decizia etapei de 
incadrare. S.C. EXPUR S.A, titular al 
proiectului “instalare centrala de cogene-
rare pe biomasa cu capacitatea de 4,6 MW”, 
anunta publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului Ialomita, in 
cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul: 
“instalare centrala de cogenerare pe 
biomasa cu capacitatea de 4,6 MW”, propus 
a fi amplasat in loc. Slobozia, sos Amara, nr. 
3, judetul Ialomita. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ialomita, localitatea 

Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, in zilele 
de luni - joi intre orele 08.00-16.30, vineri 
intre orele 8.00-14.00 si la urmatoarea 
adresa de internet: www.apmil.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta comentarii/ 
observatii la proiectul deciziei de incadrare 
in termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a APM 
Ialomita.

l Există pe rolul Judecătoriei Târgu Secu-
iesc dosarul 430/322/2021 având ca obiect 
dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, de petentul Boia Ioan, asupra 
lotului 2 din imobilul înscris în C.f. nr. 
23954 Zagon, jud. Covasna, CF vechi nr. 
816, nr.top.nou1641/2, 1641/3, 1643 în 
suprafață de 2.547 mp.Cei interesați pot 
face opoziție în termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei.”

LICITAŢII
l Primăria Sector 5, cu sediul în București, 
Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, 
anunță închirierea prin licitație publica a 
40 de construcții provizorii (chioșcuri) 
destinate comercializării de presă, carte și 
flori, de pe raza Sectorului 5 al Munici-
piului București. Data și ora limită pentru 
depunerea ofertelor: 20.10.2021, ora 09:00. 
Pentru mai multe detalii persoanele juri-
dice interesate pot consulta Anunțul nr. 
DTVLE 615/17.09.2021 pe pagina web: 
sector5.ro a Primăriei la rubrica Actuali-
tate Anunțuri.

l Anunţ de participare la licitatie publica. 
1.Informatii generale privind concedentul: 
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 
4508533; Adresa: Judetul Tulcea, Orasul 
Babadag, Str. Republicii , Nr.89 Nr. tel:  
0240/561 012 , fax: 0240/562 939 ;e-mail 
:urbanismprimariababadag@gmail.com. 2. 
Informatii generale privind obiectul conce-
siunii: - Teren intravilan cu suprafata de 
4610 mp, situat pe str.Ciucurovei FN; - 
Teren intravilan cu suprafata de 4611 mp, 
situat pe str.Ciucurovei FN; - Constructie 
cu suprafata de 99 mp si terenul aferent in 
suprafata de 345 mp situat pe str. Macris 
nr. 1A.; 3. Informatii privind documentatia 
de atribuire: 3.1. documentatia de atribui-
re,se pune la dispozitie oricȃrei persoane 
interesate, in mod gratuit, prin mijloace 
electronice sau pe suport de hartie. 3.2. 
Compartimentul responsabil din cadrul 
concedentului : Serviciul Urbanism din 
cadrul Primariei orasului Babadag, str. 
Cabanei nr. 5. 3.4. Data limita pentru soli-
citarea clarificarilor 04.10.2021 ora 16.00; 
4. Informatii privind  ofertele. 4.1 Data 
limita de depunere a ofertelor: 12.10.2021, 
ora 09,00 la secretariatul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr. 89, Babadag, 
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
deschidere va avea loc in data de 
12.10.2021, ora 10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.
Informatii privind instanta competenta in 
solutionarea litigiilor aparute:contestatiile 
se depun in termen de 5 zile de la comuni-

carea rezultatului procedurii la sediul 
concedentului,mentionat la punctual 1, iar 
actiunea in justitie se introduce la sectia de 
contencios administrativ  a Judecatoriei 
Babadag in termen de 30 zile. 7.Data trans-
miterii anuntului de atribuire catre insti-
tutiile abilitate in vederea publicarii: 
17.09.2021.

l Primăria Comunei Albești, cod fiscal 
5110918, cu sediul în localitatea Albești, 
Ș o s . M a n g a l i e i ,  n r. 3 1 ,  t e l e f o n 
0241.736.708/0726.351.506, anunță organi-
zarea unei licitații publice în data de 
11.10.2021, ora 10.00, pentru vânzarea 
următoarelor imobile: 1)teren intravilan 
-716mp -Albești, sat Cotu-Văii, lot 4/28, 
sector zootehnic, județul Constanța, înscris 
în cartea funciară -număr cadastral 
101675; 2)teren intravilan -2.000 mp 
-Albești, sat Cotu-Văii, str.Negru-Vodă, 
nr.169, lot 2/6, județul Constanța, înscris în 
cartea funciară -număr cadastral 103129; 
3)teren intravilan -819mp -Albești, sat 
Cotu-Văii, strada Revoluției, nr. 4, lot 1, 
județul Constanța, înscris în cartea 
funciară -număr cadastral 103663; 4)teren 
intravilan -5.000 mp -Albești, sat Vârtop, 
sector zootehnic zona A, lot 4, județul 
Constanța, înscris în cartea funciară 
-număr cadastral 104002; 5) teren intra-
vilan -1.000mp -Albești, sat Cotu-Văii, str.
Negru-Vodă, parcela A140, lot 16, județul 
Constanța, înscris în cartea funciară 
-număr cadastral 104383; 6) teren intra-
vilan -1.000mp -Albești, sat Cotu-Văii, 
parcela A140, lot 17, județul Constanța, 
înscris în cartea funciară -număr cadastral 
104501; 7) teren intravilan -2.000mp 
-Albești, sat Coroana, str.Frunzelor, nr. 10, 
județul Constanța, înscris în cartea 
funciară -număr cadastral 104539; 8)teren 
intravilan -1.305mp -Albești, sat Vârtop, 
str.Teiului, nr.9A, județul Constanța, 
înscris în cartea funciară -număr cadastral 
104535; 9) teren intravilan -1.000 mp 
-Albești, sat Cotu-Văii, str.Vâlcelei, nr.41B, 
lot 2, județul Constanța, înscris în cartea 
funciară -număr cadastral 104361; 10)
teren intravilan -226mp -Albești, sat Cotu-
Văii, str. Bisericii, nr.4, lot 2, județul 
Constanța, înscris în cartea funciară 
-număr cadastral 105420; 11)teren intra-
vilan -256mp -Albești, sat Cotu-Văii, str.
Bisericii, nr.4, lot 3 județul Constanța, 
înscris în cartea funciară -număr cadastral 
105418; 12)teren intravilan -43mp -Albești, 
sat Cotu-Văii, str.Bisericii, nr.4, lot 4, 
județul Constanța, înscris în cartea 
funciară -număr cadastral 105419; 13)
teren intravilan -421mp -Albești, sat Cotu-
Văii, str.Bisericii, nr.4, lot 5, județul 
Constanța, înscris în cartea funciară 
-număr cadastral 105426; 14)teren intra-
vilan -169mp -Albești, sat Cotu-Văii, str.
Bisericii, nr.4, lot 6, județul Constanța, 
înscris în cartea funciară -număr cadastral 
105421; 15)teren intravilan -412mp 
-Albești, sat Cotu-Văii, str.Bisericii, nr.4, lot 
7, județul Constanța, înscris în cartea 
funciară -număr cadastral 105425. Ofer-
tele se depun până la data de 11.10.2021, 

orele 09.00. Documentația de licitație se 
poate procura contra cost de la sediul insti-
tuției. Contravaloarea documentației este 
500Lei. Garanția de participare este în 
valoare de 5% din prețul de pornire al lici-
tației.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul Local Băile 
Herculane, cu sediul în orașul Băile Hercu-
lane, Str.Mihai Eminescu, nr.10, județul 
Caraș-Severin, telefon/fax 0255/560.439, 
e-mail: primbh@yahoo.ro, cod fiscal 
3227920. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafață de 219mp, 
situat în spatele imobilului cu nr.123 de pe 
Str. Trandafirilor, intravilan, aparține 
domeniului privat al Orașului Băile Hercu-
lane, este înscris în C.F. nr.31755 Băile 
Herculane, nr.cadastral 31755, conform 
H.C.L. nr.62 din 31.08.2021 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 docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartiment Domeniul 
Public. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Domeniul Public al 
Primăriei Băile Herculane, Str.Mihai 
Eminescu, nr. 10, județul Caraș-Severin. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 200 lei/exemplar, ce se achită la 
Casieria Primăriei Băile Herculane, Str.
Mihai Eminescu, nr.10, județul Caraș-Se-
verin. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 01.10.2021, ora 10.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 11.10.2021, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Orașului Băile Hercu-
lane, Str.Mihai Eminescu, nr.10, et.1, Secre-
tariat, județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 11.10.2021, ora 12.00, la Primăria 
Orașului Băile Herculane, Str.Mihai 
Eminescu, nr.10, et.1, Sala de ședințe, 
județul Caraș-Severin. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal a Tribu-
nalului Caraș-Severin, Reșiţa, Str.Horea, 
nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: 
jud-resita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 17.09.2021.


