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OFERTE SERVICIU
l SC Modernx Home Lux SRL angajează 
reprezentant comercial pentru magazin 
mobilă. Tel. 0750.404.744.

l Genua Center S.R.L., anunta vacantarea 
unui post de motorist la motoagregate si 
masini, un post de muncitor necalificat in 
silvicultura.CV-urile se pot depune la adresa 
de mail: chr.esat@gmail.com, pana la data de 
24.06.2022.

l SC Patiseria Temsadri SRL cu sediul in 
Santana jud. Arad angajeaza 1 lucrator buca-
tarie (spalator vase mari) COD COR 941201. 
Cerinte: studii 8 clase, cunoasterea bucatariei 
sarbesti (prajitura burek). CV-urile se depun la 
adresa de mail patiserii_zoran@yahoo.com. 
pana la data de 23.06.2022. Selectia candida-
tilor va avea loc in data de 24.06.2022. Info. 
Tel. 0745330061

l Mac Capital Properties SRL din București, 
CUI: 17514472, angajează șef birou import-ex-
port. CV pe: office@jobtips.ro

l SC Perfect Domitiana SRL, cu sediul în 
Negrești, Oaș, angajează fierari betonisti și 
dulgheri. Cv-urile se pot depune la adresa de 
email: gdrecruitment2021@gmail.com. Inter-
viurile vor avea loc în data de 22.06.2022, între 
orele 10.00 și 14.00.

l SC INEDIT SRL, cu sediul în sat Laicai, 
comuna Cetățeni, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.61, județul Argeș, scoate la concurs urmă-
toarele posturi: 2 ambalator mărfuri. Infor-
mații se pot obține de luni-vineri, la nr. de 
telefon 0720.202.644, între orele 09.00-15.00.

l SC BLT Employment Solutions SRL, având 
CUI: 40165830, cu sediul în Sat Dudu, 
Comuna Chiajna, Strada Tineretului, Nr.85, 
Cam.1, Bloc 6, Etaj 4, Ap.404, Județ Ilfov, 
angajează: Manipulant mărfuri cu cod COR 
933303- 150 de posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul manipulărilor. Selecția are loc în 
data de 23.06.2022, ora 09.00, la sediul socie-
tății.

l Onuiz Impex SRL București angajează 
pentru următoarele posturi: 50 instalatori; 2 
femei de serviciu. Așteptăm CV-ul dvs. la 
adresa de e-mail: searecruitment78@gmail.
com până în data de 24.06.2022.

l Eurointech Design, cu sediul în Baia Mare, 
Maramureș, angajează 3 muncitori necalificați 
la spargerea și tăierea meterialelor de 
construcții. Condiții: studii generale, lb. 
engleză scris și vorbit. Mai multe relații la tel. 
0733.623.333.

l Eurointech Design, cu sediul în Baia Mare, 
Maramureș, angajează 3 muncitori necalificați 
la spargerea și tăierea materialelor de 
construcții. Condiții: studii generale, lb. 
engleză scris și vorbit. Mai multe relații la tel. 
0733.623.333.

l Termoinstal Distribution SRL, cu sediul în 
com.Izvoarele, Prahova, angajează 20 de 
manipulanți mărfuri. Condiții: studii generale, 
lb. engleză scris și vorbit. Mai multe relații la 
tel.0724.005.985.

l Şcoala Gimnazială Nr.81, București organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant: -1 post îngrijitor  pe perioadă 
nedeterminată; (probe: practică, interviu), 
condiţii: studii generale sau medii. Data 
concursului: 15.07.2022. Depunerea dosarelor 
se  face până pe 06.07.2022, în intervalul orar 
09.00-16.00 la secretariatul unităţii. Relaţii la 
telefon: 021.326.32.20.

l Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Sigu-
ranţa Alimentelor Sibiu, județul Sibiu, organi-
zează concurs, în temeiul HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea unei funcții contractuale de 
execuție temporar vacante, pe perioadă deter-
minată, până la data de 31.12.2022, de 
inspector de specialitate, gradul debutant, 
condiții specifice: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, în domeniul fundamental  științe biolo-
gice și biomedicale, fără vechime în 
specialitatea studiilor. Concursul se va desfă-
șura la sediul DSVSA Sibiu, str.Calea Şurii 
Mari, nr.21, jud.Sibiu, proba scrisă în data de 
07.07.2022, ora 10.00, interviul în data 
12.07.2022, ora 10.00. Actele pentru dosarul de 

concurs se depun în perioada 22.06- 
28.06.2022. Persoane de contact: Vidrighin 
Emanoil, tel.0269.223.069, int. 222.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ştefan”, 
cu sediul în Şos.Ştefan cel Mare, nr.11, Sector 
2, București, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a  urmă-
toarei  funcții contractuale vacante: 1 post de 
asistent medical generalist cu PL- Dispensar 
TBC, sect.1-2. Condiții specifice de participare 
la concurs: Vechime în specialitate:  6 luni, 
studii: Şcoală sanitară postliceală. Concursul 
se va organiza la sediul instituției, conform 
calendarului următor: -proba scrisă în data de 
25.07.2022- ora 10.00; -proba interviu în data 
de 28.07.2022, ora 10.00. Dosarele de concurs 
se depun în perioada 22.06-05.07.2022, în 
intervalul orar 09.00-13.00, la sediul instituției, 
la Resurse umane. Informațiile privind conți-
nutul dosarului de concurs, bibliografia și 
tematica de concurs vor fi afișate pe site-ul 
www.pneumosfstefan.ro, la secțiunea 
„CONCURSURI”. Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 021.210.39.36/int.109.

l Agenția Națională pentru Programe Comu-
nitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcții de 
execuție contractuale, vacantă, de expert IA 
-studii superioare finalizate cu diplomă de 
licență și experiență relevantă în activități de 
comunicare, media, digital și administrare 
fonduri europene, pe posturi care au necesitat 
studii superioare- minimum 3 ani. Concursul 
se va desfășura în data de 15 iulie 2022, ora 
10:00 –proba scrisă și în data de 21 iulie 2022, 
ora 10:00- interviul, amblele la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. din Splaiul Independenței 
Nr.313, Biblioteca Centrală a UPB, Corp A, 
et.1, Sector 6, București. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun până pe data de 07 iulie 
2022, ora 17:00 la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. 
Condițiile de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. și 
pe site-ul agenției la adresa www.anpcdefp.ro. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 021/2010700.

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 postului: Inginer 
IA –  din cadrul microstructurii Calificări – 
Validări / Serviciul Asigurarea Calității. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul inginerie chimică / biochi-
mică, inginerie biotehnologică, inginerie 
biomedicală, vechimea în muncă: minim 6 ani 
și 6 luni, vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 ani și 6 luni, astfel: - 04.07.2022, ora 
15.00data limită de depunere a dosarelor; 
-12.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 
18.07.2022, ora 09.00 – interviul. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul. Institutului „Cantacuzino” 
strada Splaiul Independenței nr. 103, sector 5, 
localitatea București, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretarului comisiei: Marius 
Tărpan, telefon 021.306.93.09, între orele 
08.00-15.00.

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 posturilor: 
Inspector de specialitate debutant –  Biroul 
Evidență Personal Civil. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţiii: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență în domeniul științe 
economice, astfel:  - 06.07.2022, ora 15.00, data 
limită de depunere a dosarelor; - 14.07.2022, 
ora 09.00 - proba scrisă; - 20.07.2022, ora 09.00 
– interviul. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursurilor se vor face la sediul Insti-
tutului „Cantacuzino”, strada Splaiul 
Independenței nr. 103, sector 5, localitatea 
București, unde vor fi afișate și detaliile orga-
nizatorice necesare. Date de contact ale secre-
tarului comisiei: Daniel SIMION, telefon 
021.306.91.11, între orele 08.00-15.00.

l Referent de specialitate gr.I – din cadrul 
Biroului Management Personal Civil. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul științe economice; perfecționări / 

specializări: Curs inspector resurse umane, 
curs inspector salarii și curs manager resurse 
umane / vechimea în muncă: minim 6 ani și 6 
luni, vechime în specialitate (resurse umane): 
minim 6 ani și 6 luni, astfel: - 05.07.2022, ora 
15.00, data limită de depunere a dosarelor; - 
13.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 
19.07.2022, ora 09.00 – interviul.

l Referent de specialitate gr.III – din cadrul 
Biroului Management Personal Civil. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență, 
perfecționări / specializări: Curs inspector 
resurse umane și curs manager resurse umane; 
vechimea în muncă: minim 6 luni, vechime în 
specialitate (resurse umane): minim 6 luni, 
astfel: - 05.06.2022, ora 15.00, data limită de 
depunere a dosarelor: - 13.07.2022, ora 09.00 - 
proba scrisă; - 19.07.2022, ora 09.00 – interviul. 
Depunerea dosarelor și organizarea concursu-
rilor se vor face la sediul Institutului „Canta-
cuzino”,, strada Splaiul Independenței nr. 103, 
sector 5, localitatea București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretarului comisiei: 
Florica BALTAC, telefon 021.306.91.11, între 
orele 08.00-15.00.

l Şcoala Gimnazială nr.1 Hârtiești, județul 
Argeș, organizează în data de 14.07.2022, ora 
10.00- proba scrisă, concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de muncitor calificat, I, 
M/G- fochist, 0,50 normă, perioadă nedetermi-
nată. Data și ora interviului se vor afișa odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Condițiile de 
participare la concurs sunt următoarele: 
Condițiile generale prevăzute de art.3 al Regu-
la mentu lu i  cadr u aprobat pr in HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiții specifice: -Nivelul studi-
ilor- medii/generale; -absolvent al cursului de 
„Fochist la cazane de apă caldă și cazane de 
abur de joasă presiune” și al cursului de auto-
rizare ISCIR în meseria de Fochist clasa C; 
-candidatul să nu fi avut abateri disciplinare/
sancțiuni disciplinare la locul de muncă ante-
rior, în ultimii doi ani. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune la secretariatul școlii, în 
perioada 23.06-07.07.2022. Condițiile de desfa-
șurare și de participare la concurs, precum și 
bibliografia sunt afișate la avizierul Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Hârtiești. Informații supli-
mentare se pot obține la secretariatul unității, 
la telefon 0248.297.003.

l Primăria comunei Budacu de Jos, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, organizează concurs în data 
de 14.07.2022, ora 11,00 –proba scrisă  pentru 
ocuparea a unui post vacant de referent debu-
tant din cadrul Compartimentului Implemen-
tare Proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile aparţinând aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Budacu de 
Jos. Principalele atribuţii ale postului, potrivit 
fișei postului, sunt legate de implementarea 
proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, inclusiv verificarea oportuni-
tatilor de dezvoltare a unor proiecte cu fonduri 
europene si guvernamentale, informarea cu 
privire la lansarea unor programe de dezvol-
tare durabila și  publicarea ghidurilor pentru 
întocmirea cererilor de finantare în cadrul 
unor programe, asigurarea sustenabilitatii 
proiectelor dupa finalizarea perioadei de 
implementare a acestora, monitorizarea deru-
larii proiectelor, păstrarea legaturii între 
finantatori si institutie, colaborarea cu celelalte 
compartimente ale primariei cu privire la 
aspectele legate de semnarea si implementarea 
contractelor,  întocmirea de proiecte de acte 
administrative, respectiv prioecte de hotarari 
ale consiliului local si proiecte pentru dispo-
zitii primar etc. a) Condiţii generale de  parti-
cipare la concurs: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din 
Regulamentul -cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractuale din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. b) Condiţii 
specifice: - Studii medii (absolvite cu diplomă 
de bacalaureat); c) Tipul probelor de concurs: 
proba scrisă și interviu. Concursul va avea loc 
la sediul Primăriei comunei Budacu de Jos, 
localitatea Budacu de Jos, nr.251, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, în data de 14.07.2022, ora 
11,00-proba scrisă. d) Termenul limită de 
depunere a dosarelor de concurs: - 10 zile 
lucrătoare de la data publicării concursului,  
6.07.2022 orele 1600  la Registratura Primăriei 

Budacu de Jos. Informaţii detaliate privind 
conţinutul dosarului de concurs, probele de 
concurs și Bibliografia, sunt afișate la sediul 
Primăriei comunei Budacu de Jos și pe site-ul 
www.budacudejos.ro, secţiunea Concursuri. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
Compartimentul resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Budacu de Jos sau la telefon 
0263272006 / 0263272229.

l Spitalul Clinic “Sfânta Maria”, cu sediul în 
București, B-dul.Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 1 (un) post 
economist II, serviciul financiar contabil- nivel 
studii  superioare- perioada nedeterminată, 
vechime în  specialitate 1 an, 1 (un) post refe-
rent de specialitate III, serviciul aprovizionare/ 
achiziţii- nivel studii  superioare -perioada 
nedeterminată, vechime în specialitate 1 an, 1 
(un) post referent de specialitate III, serviciul 
administrativ registratură- nivel studii superi-
oare- perioada nedeterminată, vechime în 
specialitate  1 an. Acte necesare în vederea 
participării la concurs: -cererea de înscriere la 
concurs, -copia actului de identitate; copia 
certificatului de naștere, de căsătorie; copie 
acte studii și alte acte care atestă efectuarea 
unor specializări (cursuri); -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și  după caz în speci-
alitate; -cazierul judiciar; -certificat de integri-
tate comportamentală; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate corespunză-
toare; -curriculum vitae. Condiţii de partici-
pare la concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
European și domiciliul în România; -cunoaste 
limba română, scris și vorbit; -are vârsta limită 
reglementată de prevederile legale; -are capa-
citate deplină de exerciţiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -îndeplinește condi-
ţiile de studii și, după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanitătii, contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situa-
ţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii 
pentru ocuparea posturilor vacante și 
temporar vacante, conform Ordinului MS 
nr.1470/2011: -diplomă de licenţa, -concurs 
pentru ocuparea postului. Concursul se va 
desfășura la sediul unităţii conform calenda-
rului următor: 14 iulie 2022, ora 09.00- proba 
scrisă, 19 iulie 2022, ora 09.00- interviu. Data 
limită pentru depunerea dosarelor la concurs: 
06 iulie 2022, ora 15.00. Relaţii suplimentare:  
compartiment RUNOS tel.021.222.35.59.

l Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară 
Vrancea organizează concurs pentru ocuparea  
a 1(unu) post vacant, pe perioada nedetermi-
nată, după cum urmează:  -Consilier cadastru 
gradul II -1 post. Candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții specifice: -Consilier 
cadastru gradul II –Serviciul Cadastru- 
Compartiment Avize și Recepții: -studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă sau diplomă de licență- 
specializarea cadastru, geodezie, măsuratori 
terestre și cadastru, cartografie, topografie, 
topografie minieră; -vechime în specialitate: 
minimum 6 luni. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.6 din  Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: -14 iulie 
2022- ora 10 proba scrisă; -20 august 2022- ora 
10 interviu. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 din Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Detalii privind condi-
ţiile specifice, bibliografia și tematica de concurs 
sunt disponibile accesând pagina oficială www.
ancpi.ro/ocpi/vn sau la avizierul instituției. 
Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea 
din Focșani str. Cuza vodă nr.69,  Biroul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat și Petiții, telefon 
0237/228754 -int. 21.

l În conformitate cu prevederile art.7 din 
Hotărârea nr.286/2011, Academia Oamenilor 
de Ştiință din România organizează concurs 
de recrutare în data de 11.07.2022, ora 10.00,  

pentru ocuparea  următoarei funcții contrac-
tuale vacante, astfel: •1 post șofer, cu studii 
medii, în cadrul Serviciului Economico-Admi-
nistrativ, normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată; Etapele de organizare a concursului: 
-Termenul limită pentru depunerea dosarelor– 
06.07.2022; -Selecţia dosarelor de înscriere 
07.07.2022; -Rezultatul selecției dosarelor– 
07.07.2022; -Proba scrisă– 11.07.2022, ora 
10,00; -Afișarea rezultatelor probei scrise– 
11.07.2022, după ora 16.00; -Termenul limită 
pentru depunerea contestațiilor– 12.07.2022; 
-Soluționarea contestațiilor– 13.07.2022; 
-Interviul-  14.07.2022, ora 13,00; -Afișarea 
rezultatelor concursului– 15.07.2022. Dosarele 
de concurs se depun în Strada Ilfov nr.3, 
Sector 5, București, până la data de 06.07.2022, 
ora 14.00. Persoana de contact Popescu Cris-
tina, tel. 021/314.74.91.

l Având în vedere prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
organizează concurs de recrutare, pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a unei 
funcții de natură contractuală temporar 
vacantă de execuție de consilier pentru afaceri 
europene în cadrul Serviciului Elaborare 
Ghiduri și Evaluare Proiecte, Direcția elabo-
rare Ghiduri, evaluare, contractare proiecte și 
help-desk. Pot participa la concursul organizat 
în vederea ocupării postului mai sus-menţi-
onat numai persoanele care îndeplinesc cumu-
lativ următoarele condiţii generale și specifice: 
I. Condiţii generale: Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului- cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv: -are cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, 
de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau 
a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. II. Condiţii specifice: Condiții specifice 
pentru ocuparea funcției contractuale de 
consilier pentru afaceri europene în cadrul 
Serviciului Elaborare Ghiduri și Evaluare 
Proiecte, Direcția elaborare Ghiduri, evaluare, 
contractare proiecte și help-desk: -Studii de 
specialitate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; -Perfecţionări (specializări): -; -Cunoș-
tinţe de operare /programare pe calculator 
(necesitate și nivel):  Windows, Word, Excel, 
Power Point, Internet Explorer, Microsoft 
Outlook –nivel de bază. -Limbi străine (necesi-
tate și nivel de cunoaștere): Engleză (citit, scris, 
vorbit)– nivel mediu. -Vechimea (în speciali-
tate necesară): minim 2 ani. Concursul se va 
desfășura la sediul Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene din municipiul Bucu-
rești, Şos. București- Ploiești nr. 1-1B, clădirea 
BASP Victoria, sector 1 conform următorului 
calendar și: -Depunerea dosarelor de concurs: 
23.06.2022– 29.06.2022; -Proba scrisă: 
08.07.2022 ora 10,00; -Interviul: 13.07.2022 ora 
10,00. Pentru participarea la concurs, candi-
daţii vor depune un dosar de concurs care să 
conţină următoarele documente: -cerere de 
înscriere la concurs adresată conducătorului 
autorităţii sau instituţiei publice organiza-
toare; -copia actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, potrivit legii, 
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după caz; -copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţi-
ilor specifice ale postului solicitate de autori-
tatea sau instituţia publică; -carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în speci-
alitatea studiilor, în copie. Adeverinţele care 
au un alt format decât cel prevăzut trebuie să 
cuprindă elemente similare celor prevăzute şi 
din care să rezulte cel puţin următoarele infor-
maţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, 
nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării 
activităţii, vechimea în muncă acumulată, 
precum şi vechimea în specialitatea studiilor; 
-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează; -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. Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit prin ordin al minis-
trului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabili-
tăţi, în situaţia solicitării de adaptare 
rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de 
sănătate trebuie însoţită de copia certificatului 
de încadrare într-un grad de handicap, emis în 
condiţiile legii; -curriculum vitae. Documen-
tele solicitate pentru dosarul de concurs, se vor 
depune personal la secretarul comisiei de 
concurs– Direcția generală managementul 
resurselor umane şi asigurarea capacității 
administrative a Ministerului Investițiilor şi 
Proiectelor Europene din municipiul Bucu-
reşti, Șos. Bucureşti- Ploieşti nr.1-1B, clădirea 
BASP Victoria, sector 1, în termen de 5 de zile 
lucrătoare de la data publicării prezentului 
anunț de concurs, inclusiv, de luni până joi 
între orele 08.30–17.00 şi vineri între orele 
08.30–14.30. Relaţii suplimentare privind 
condiţiile de participare şi documentele nece-
sare se pot obţine de la domnul Gabriel Cojo-
caru la telefon 0372.838.681/ 0725.102.533, în 
zilele lucrătoare, astfel: luni- joi între orele 
08.30–17.00, vineri între orele 08.30–14.30.

l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, 
Bd. Lascăr Catargiu nr.54 sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante– personal contractual -în baza HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului- cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale, completată şi 
modificată prin HG nr. 1027/2014 -în data de 
14.07.2022- proba scrisă, respectiv în data de 
20.07.2022- interviu. Dosarele  se depun la 
sediul Aeroclubului României până la data de 
06.07.2022, ora 12:00. Relaţii suplimentare se 
obţin  la telefon 021.312.36.19 int.107. Posturi 
vacante Comisia de Concurs Nr.1: Concursul 
se va desfăşura la sediul Aeroclubului Româ-
niei din Bucureşti, sector 1, B-dul Lascăr 
Catargiu nr.54, în data de de 14.07.2022- proba 
scrisă, la ora 9:00, respectiv în data de 
20.07.2022- interviu, începând cu ora 10:00. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
specifice pentru posturile scoase la concurs, 
astfel: •Inginer aviaţie debutant– 2 posturi în 
următoarele locații: -Serviciul Certificare 
Personal şi Tehnică Aeronautică (Paraşutism 
şi Aparate Lansare la zbor) din cadrul sediului 
A.R.– 1 post; -Biroul Managementul Calității 
şi Monitorizarea Conformării din cadrul 
sediului A.R.– 1 post. -studii superioare 
tehnice de licență din domeniul aeronautic– 
studii superioare tehnice în domeniul Ingine-
riei Aerospațiale sau în domeniul Ingineriei 
Aeronautice; -vechime– nu este cazul. 
•Mecanic aviaţie debutant- 1 post AT Ploieşti: 
-studii medii  sau şcoală profesională– profil 
tehnic; -vechime– nu este cazul. •Mecanic 
aviaţie cls. I -1 post în cadru Serviciul Certifi-
care Personal şi Tehnică Aeronautică (Paraşu-
tism şi Aparate Lansare la zbor) din cadrul 
sediului A.R.: -studii medii sau şcoală profesi-
onală– profil tehnic; -licență personal tehnic 
aeronautic în termen de valabilitate; -vechime 
în activitatea aeronautică de minim 6 ani. 
Posturi vacante Comisia de Concurs Nr.2: 
Concursul se va desfăşura la sediul Aeroclu-
bului României din Bucureşti, sector 1, B-dul 
Lascăr Catargiu nr.54, în data de de 
14.07.2022- proba scrisă, la ora 11:00, respectiv 
în data de 20.07.2022- interviu, începând cu 
ora 12:00. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile specifice pentru posturile scoase la 
concurs astfel: •Referent de specialitate grd. II 
-1 post în cadrul Compartimentului Relații 
Publice din cadrul sediului Aeroclubului 
României: -studii superioare tehnice/ juridice/ 
economice/ social-administrative; -vechime în 
specialitate de minim 3 ani şi 6 luni. Posturi 
vacante Comisia de Concurs Nr.3: Concursul 
se va desfăşura la sediul Aeroclubului Româ-
niei din Bucureşti, sector 1, B-dul Lascăr 
Catargiu nr.54, în data de de 14.07.2022- proba 
scrisă, la ora 13:00, respectiv în data de 
20.07.2022- interviu, începând cu ora 13:00. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
specifice pentru posturile scoase la concurs 
astfel: •Pilot aeronavă cls. a III–a -1 post în 

cadrul Detaşamentului Aeronave Ultrauşoare 
Motorizate şi Aerostate din cadrul sediului 
A.R.: -studii medii  şi licenţă de personal navi-
gant (licență pilot ULM); -deţinător al licenţei 
de pilot pentru minim o clasă/un tip de aero-
nave; -vechime– nu este cazul. Calendarul de 
desfăşurare a concursului: -23.06– 06.07.2022- 
depunere dosare înscriere concurs (ora 12,00); 
-08.07.2022- selecţie dosare şi afisare rezultat 
ora 12,00; -11.07.2022-  depunere contestaţii 
selecţie dosare; -12.07.2022-  soluţionare 
contestaţii selecţie dosare şi afişare rezultat, 
ora 12,00; -14.07.2022- proba scrisă– începând 
cu ora 09.00; -15.07.2022- afişare rezultate 
proba scrisă, ora 12,00; -18.07.2022-  depunere 
contestaţii proba scrisă, ora 12,00; -19.07.2022- 
soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare 
rezultat, ora 12,00; -20.07.2022- interviu înce-
pând cu ora 10,00; -21.07.2022- afişare rezul-
tate interviu , ora 12,00; -22.07.2022- depunere 
contestaţii interviu ora 12,00; -25.07.2022- 
soluţionare contestaţii interviu şi afişare 
rezultate finale. Nota: Programarea candida-
ţilor pentru interviu se va afişa pe site-ul 
instituţiei în data de 15.07.2022, ora 12:00. 
•Pentru a ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții generale, 
conform art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b) cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; d) 
are capacitate deplină de exercițiu; e) are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) 
îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau 
a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Informaţii privind înscrierea la concurs 
şi depunerea dosarelor: •Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile minime de vechime în 
specialitate  necesare exercitării funcţiei. •În 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului, respectiv până în data de 
06.07.2022 ora 12:00, candidaţii depun dosarul 
de concurs care va conţine obligatoriu: a) 
Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie 
de către Serviciul Resurse Umane al Aeroclu-
bului României); b) Copia actului de identitate; 
c) Copia diplomei de studii şi a altor acte care 
atestă efectuarea specializării; d) Copii licenţe/ 
carnet zbor/ jurnalul personalului tehnic care 
atestă specializarea pentru postul solicitat. 
Toate licențele/ calificările trebuie să fie în 
termen de valabilitate la data depunerii dosa-
rului; e) Copia carnetului de muncă şi/sau 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi 
după caz, vechimea în specialitate necesare 
ocupării funcţiei; f)  Curriculum Vitae; g) 
Cazierul judiciar; h) Adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 
de medicul de familie sau de către unităţi 
sanitare abilitate şi care să conţină în clar, 
data, numele emitentului şi calitatea acestuia– 
în format standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. •Actele prevăzute la pct.2 
lit.b)-e) vor fi prezentate şi în original, în 
vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul în 
Constanța, str.Incintă Port Constanța nr.1, 
județul Constanța, organizează concurs 
conform H.G. nr. 286/2011 modificată şi 
completată, pentru ocuparea a următoarelor 
funcții contractuale vacante: A.Autoritatea 
Navală Română: Direcția Juridică, Reglemen-
tări şi Resurse Umane: 1.Serviciul juridic şi 
contencios: Șef serviciu -1 post: Nivelul studi-
ilor: studii universitare cu diplomă de licență 
sau de lungă durată cu diplomă de licență; 
Specialitatea de bază: ştiințe juridice; Vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției: 9 ani; Cerințe specifice: permis 
conducător auto categoria B. 2.Biroul Armoni-
zare Legislație: Șef birou -1 post: Nivelul 
studiilor: studii universitare cu diplomă de 
licență sau de lungă durată cu diplomă de 
licență; Specialitatea de bază: ştiințe juridice/
drept/relații internaționale, limbi străine de 
circulație internațională, economice şi afaceri 
internaționale/marketing, inginerie marină şi 
navigației -navigație şi transport maritim şi 
fluvial, electromecanică navală sau arhitec-
tură navală -sisteme şi echipamente navale; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: 6 ani. 3.Biroul Afaceri 
Europene şi Relații Internaționale: Șef birou -1 
post: Nivelul studiilor: studii universitare cu 
diplomă de licență sau de lungă durată cu 
diplomă de licență; Specialitatea de bază: 
relații internaționale, drept, navigație şi trans-
port maritim şi fluvial; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției: 6 

ani. Centru Maritim de Coordonare: 1. Servi-
ciul MRCC: Șef serviciu -1 post: Nivelul studi-
ilor: studii universitare cu diplomă de licență 
sau de lungă durată cu diplomă de licență; 
Specialitatea de bază: inginerie marină şi  
navigație -specializarea: navigație; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției: -studii superioare de specialitate: 9 
ani vechime în specialitatea studiilor; sau 
-Inspector de specialitate gr.I: 3 ani vechime în 
funcție; sau -Căpitan de port specialist: 3 ani 
vechime în funcție; Cerințe specifice: permis 
conducător auto categoria B. B.Căpitania 
Zonală Constanța: 1.Serviciul Siguranța Navi-
gației -Zona Sud: Șef serviciu -1 post: Nivelul 
studiilor: studii universitare cu diplomă de 
licență sau de lungă durată cu diplomă de 
licență; Specialitatea de bază: navigație -speci-
alizarea: navigație şi transport maritim; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: -studii superioare de speci-
alitate: 9 ani vechime în specialitatea studiilor; 
sau -Inspector de specialitate gr.I: 3 ani 
vechime în funcție; sau -Căpitan de port speci-
alist: 3 ani vechime în funcție; Cerințe speci-
fice: permis conducător auto categoria B. C.
Căpitania Zonală Giurgiu: 1.Căpitănia 
Portului Snagov: Căpitan şef de port -1 post: 
Nivelul studiilor: studii universitare cu 
diplomă de licență sau de lungă durată cu 
diplomă de licență; Specialitatea de bază: 
inginerie marină şi navigație -specializarea: 
navigație şi transport maritim; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției: -Inspector de specialitate gr.IA: 2 ani 
vechime în funcție; sau -Inspector de speciali-
tate gr.I: 5 ani vechime în funcție; sau -Posesor 
brevet maritim maxim: 3 ani vechime pe 
funcție conform brevetului; -Căpitan de port 
specialist -4 ani vechime în funcție; Cerințe 
specifice: permis conducător auto categoria B. 
Concursul se organizează în cadrul Autorității 
Navale Române, după următorul calendar de 
desfăşurare: Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 06.07.2022, până la ora 16.00; 1.
Selecția dosarelor de înscriere: 07.07.2022-
08.07.2022; Afişare rezultate selecția dosarelor: 

11.07.2022, la ora 14.00; Termen depunere 
contestații: 12.07.2022, până la ora 12.00; 
Termen soluționare contestații şi comunicare 
rezultate: 12.07.2022, la ora16.00; 2.Proba 
scrisă: 14.07.2022, la ora 09,00; Afişare rezul-
tate probă scrisă: 15.07.2022, la ora 13.00; 
Termen depunere contestații probă scrisă: 
18.07.2022, până la ora 12.00. Termen soluțio-
nare contestații şi comunicare rezultate: 
18.07.2022, la ora16.00. 3.Interviu: 19.07.2022, 
la ora 09.00; Afişare rezultate interviu: 
20.07.2022, la ora 14.00; Termen depunere 
contestații interviu: 21.07.2022, până la ora 
12.00. Termen soluționare contestații şi comu-
nicare rezultate: 21.07.2022, la ora 16.00. 4.
Afişare rezultate finale: 22.07.2022, la ora 
13.00. Depunerea dosarelor de concurs şi 
desfăşurarea concursului, se va face astfel: 
-pentru posturile din cadrul Autorității Navale 
Române, candidații vor susține concursul şi 
depune dosarele la sediul  instituției, Locali-
tatea Constanța, Str.Incintă Port Constanța 
nr.1, Clădirea ANR. Relații suplimentare la 
persoana de contact: Adriana Rosen, 
Tel.0372/419.850; -pentru posturile din cadrul 
Căpităniei Zonale Constanța, candidații vor 
susține concursul şi depune dosarele la sediul 
Căpităniei Zonale Constanța, Localitatea 
Constanța, Str.Incintă Port nr.1, Clădirea 
ANR. Relații suplimentare la persoana de 
contact: Alexandra Lică, Tel.0372/419.850; 
-pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale 
Giurgiu, candidații vor susține concursul şi 
depune dosarele la sediul, Căpităniei Zonale 
Giurgiu, Localitatea Giurgiu, Str.Portului, 
nr.9A. Relații suplimentare la persoana de 
contact: Mirel Vişan Tel. 0726.283.537, Fax 
0246/211.015 E-mail: mvisan@rna.ro. Biblio-
grafia, tematica şi rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afişa odată cu 
anunțul la sediul ANR şi pe pagina oficială: 
http://portal.rna.ro/despre -noi/organizare/
cariere.  

l Primăria Comunei Baia, cu sediul în 
comuna Baia, sat Baia, str.Nicolae Stoleru 
nr.2, judeţul Suceava, organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: muncitor calificat -electrician 
de întreținere şi reparații şi muncitor neca-
lificat, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul institu-
ț iei astfel :  -Proba scr isă în data de 
14.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 18.07.2022, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: Pentru 
postul de muncitor calificat -electrician de 
întreținere şi reparații: 1 post: -studii gene-
rale/ medii/ şcoală profesională cu diplomă 
de absolvire; -diplomă/certificat calificare 
-electrician; -vechime în muncă: minim 1 
an. Pentru postul de muncitor necalificat: 1 
post: -studii generale /medii/ şcoală profesi-
onală; -fără vechime în muncă. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Baia. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Baia, persoană de 
contact :  Ift imie Ana-Maria , telefon 
0753.800.370.

l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Arad (S.C.D.C.B.Arad), 
cu sediul în Arad, Calea Bodrogului nr.32, 
j u d e ț u l  A r a d  î n  c o n fo r m i t a t e  c u 
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, anunţă scoaterea la concurs a 
următorului post contractual vacant: 1.refe-
rent de specialitate, studii superioare, cu 
certificat de competență profesională pentru 
transportul rutier de marfă, normă ¼, 
vechime în specialitate minim 3 ani. 
Concursul va avea loc la sediul instituției, la 
data de 14.07.2022, ora 10.00, proba scrisă, iar 
interviul la data de 15.07.2022, la ora 14.00. 
Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului. 
I n fo r m a ţ i i  s e  o b ţ i n  d e  l a  s e d i u l 
S.C.D.C.B.Arad, tel. 0257/339.130, Serviciul 
Resurse Umane.

OFERTE SERVICIU

LICITAȚII

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 1/09.06.2022 (EXTRAS)

Subsemnatul AGIU IULIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de

Apel Bucureşti, cu toate datele de identificare din antet, titular al BEJ Agiu

Iulian, cu sediul în strada Mărășești, nr. 51, jud. Teleorman, aducem la

cunoştinţă generală că la data de 30.06.2022, ora 12.00, va avea loc la

sediul biroului vânzarea la licitație publică a imobilului situat în comuna

Săceni, sat Ciurari, județul Teleorman, identificat prin numărul cadastral

20207, având deschisă Cartea Funciară nr. 20207 a localității Săceni,

constând din Teren intravilan în suprafață de 1.000,00 mp din acte, la

măsurători găsindu-se 1.096,00 mp și construcțiile C1- Locuință și C2-

Anexa cu destinația de locuință.

Licitația începe de la 266.000,00 LEI.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt invitaţi să-l aducă la

cunoștinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la licitaţie. 

Persoanele care doresc să cumpere imobilul scos la licitație trebuie să depună

la sediul BEJ AGIU IULIAN oferta de cumpărare însoţită de dovada achitării

unei garantii reprezentând 10% din preţul de începere al licitaţiei, astfel cum

a fost anterior precizat până în ziua premergătoare termenului fixat pentru

vânzarea la licitaţie, cu exceptia ofertelor de cumparare cel puțin egale cu

prețul de începere a licitației care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Garanția de participare va fi consemnată la orice unitate a Băncii Raiffeisen

Bank, pe numele şi la dispoziţia BEJ AGIU IULIAN, în contul de consemnare

deschis la Raiffeisen Bank Agenţia Roșiorii de Vede, cod IBAN

RO03 RZBR 0000 0600 1142 8200- LEI ori la CEC Bank SA pe recipisa de

consemnare.
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l Direcția de Asistență Socială Panciu, cu sediul 
în Panciu, str.Titu Maiorescu, nr.15, județul 
Vrancea, organizează concurs, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale vacante, peri-
oadă nedeteminată, conform H.G.nr.286/2011, 
modificată şi completată de H.G.nr.1027/2014: 
Biroul Programe Servicii Sociale: Compartiment 
Centrul de zi de Asistență şi Recuperare Sf.Maria: 
-Denumirea postului -kinetoterapeut -1 post. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul fundamental Știința Sportului şi 
Educație Fizică,domeniul kinetoterapie; -vechime 
în specialitatea studiilor -minimum 1 an; -Denu-
mirea postului -maseur -1 post: Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studiilor -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -să fi 
absolvit curs de maseur; -vechime în practicarea 
procedeelor şi tehnicilor de masaj minimum 1 an; 
-Denumirea postului -infirmieră -1 post: -Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul studi-
ilor -studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în muncă minimum 6 luni; -după 
angajare au obligația să urmeze cursul de infir-
mieră; -Denumirea postului -asistent BFT debu-
tant -1 post: -Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -diplomă BFT (balneo-
fizioterapie şi recuperare medicală); -nu necesită 
vechime; -Denumirea postului -asistent BFT -1 
post: -Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor -studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -diplomă BFT (balneofizioterapie 
şi recuperare medicală); -vechime în specialitatea 
studiilor BFT -minimum 1 an; Compartiment 
Rezidențial pentru Persoane Vârstnice „Sf.Ioan”: 
-Denumirea postului -infirmieră -1 post: Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul studi-
ilor -studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în muncă minimum 6 luni; -după 
angajare au obligația să urmeze cursul de infir-
mieră; -Denumirea postului -animator socio 
-educativ debutant -1 post: Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil 
uman, specializarea ştiințe sociale; -nu necesită 
vechime; Compartiment Centrul de Consiliere şi 
Sprijin pentru Părinți şi Copii: -Denumirea 
postului -psiholog principal -1 post: Condiţii speci-
fice de participare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii superioare absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul psihologie; -vechime 
în specialitatea studiilor minimum 5 ani; Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursurilor: -proba 
scrisă în data de 14 iulie 2022, ora 10.00, la sediul 
instituției; -proba interviu în data de 18 iulie 2022, 
ora 11.00, la sediul instituției. Candidații vor 
depune dosarele de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, data-li-
mită 06.07.2022. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei oraşului Panciu, persoană de contact: 
Drîmbă Mihaela, telefon: 0237/275.811, e-mail 
contact@primaria-panciu.ro.

l Primăria Comunei Crucea, cu sediul în sat 
Crucea, Șoseaua Constanței nr.45, județul 
Constanța, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de execuție 
vacant de referent IA -Compartiment Adminis-
trativ, în conformitate cu prevederi le 
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Concursul se va desfăşura la sediul 
instituției astfel: -Proba scrisă în data de 
14.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
18.07.2022, ora 10.00. În vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcției contractuale, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -minimum 9 ani 
vechime în muncă. 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 
Primăriei Comunei Crucea, județul Constanța. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Crucea, persoană de contact: Sandu 
Tatiana, telefon: 0745.146.773, 0241/874.825, 
int.107, fax: 0241/874.825.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând fermă familială 3.5ha în com.Vădila, 
jud.Olt, lângă gară, ce conține grajduri bovine, 
caprine, depozite cereale, legume, 3 camere 
locuit. Tel.0742.052.298

CITAȚII
l Floricel Alexandru, cu ultimul domiciliu în 
comuna Coteana, sat Coteana, str.Vişineşti, 
nr.23, județul Olt, este chemat la Judecătoria 
Slatina, Slatina, str.Lipscani, nr.49, județul Olt,  
Sala 2, în ziua de 29.06.2022, Completul CC16, 
ora 10.00, în calitate de pârât, în proces cu 
Stefan Floricel, în calitate de reclamant, dosar 
nr. 4147/311/2021.

l Floricel Petre, cu ultimul domiciliu în 
comuna Coteana, sat Coteana, str.Vişinesti, 
nr.23, județul Olt, este chemat la Judecătoria 
Slatina, Slatina, str.Lipscani, nr.49, județul Olt, 
Sala 2, în ziua de 29.06.2022, Completul CC16, 
ora 10.00, în calitate de pârât, în proces cu 
Stefan Floricel, în calitate de reclamant, dosar 
nr. 4147/311/2021.

l Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnă-
veni, str.Piaţa Primăriei, nr.7, vă aduce la 
cunoştinţă că pe rolul Judecătoriei Târnăveni 
este înregistrat dosarul nr.559/323/2022, având 
ca obiect declararea judecătorească a morţii 
numitului Bocotan Remus, cu domiciliul în 
comuna Ogra, sat Lăscud, nr.35, jud. Mureş. 
Orice persoană care deţine date cu privire la 
cel dispărut, este invitată să le comunice insti-
tuţiei noastre cât mai curând posibil, la urmă-
toarele date de contact: tel.0265.443.400, fax: 
0265.446.312, e-mail: office@primariatarna-
veni.ro

DIVERSE
l SC Imobiliara El Parque SA din Bucureşti, 
Bdl.Decebal, nr.16, Sectorul 3, în calitate de 
titular al planului “PUZ Măgurele, ansamblu 
de locuințe”, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul menționat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul Agenției Regionale 
de Protecție a Mediului Bucureşti din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (în spatele benzinăriei 
Lukoil), sector 6, de luni până joi, între orele 
09.00-11.00. Observații/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul ARPMB, în termen 
de 18 zile de la data publicării anunțului.

l Anunţ public privind decizia etapei de înca-
drare. SC Coskunoz MA SRL  titular al 
proiectului “Noi capacități de producție de 
energie solară în cadrul Coskunoz MA SRL”, 
propus a fi realizat în municipiul Drăgăşani, 
strada Tudor Vladimirescu, nr. 774, județul 
Vâlcea anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului. 1. Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, 
Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 
9-14, precum şi la următoarea adresă de 
internet www.apmvl.anpm.ro. 2. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunţului pe pagina 
de internet a Agenției pentru Protecția 
Mediului Vâlcea.

l Unitatea administrativ-teritoriala Ramna, 
judetul Caras-Severin anunta publicarea 
Documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele 1, 25, 27, 67, 69 si 70 UAT Ramna, 
sat Ramna, incepand cu data de 23.06.2022-
23.08.2022, pe o perioada de 60 de zile care se 
va publica la sediul Primariei comunei Ramna 
conform art.14, alin.(1) si (2) din Legea cadas-
trului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primariei Ramna si pe site-ul Agentiei Natio-
nale de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
(www.ancpi.ro).

l SC Alfa Net Construct SRL, având sediul 
în str.Biruinței, nr.3, bl.C1, ap.6, Popeşti Leor-
deni, Județul Ilfov, titular al Planului Urba-
nistic Zonal „Introducere în intravilan în 
vederea construirii unei parcări supraetajate 
P+3E, amenajare acces auto şi pietonal, 
amenajare spații verzi, amenajare spațiu de 
joacă, împrejmuire şi utilități”, din localitatea 
Popeşti Leordeni, Județul Ilfov, T55/7-P15, 
NC 129674, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menționat şi 
declanşarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între orele 09.00-
13.00. Observații/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Ilfov 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440) 
în termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului.

l SC Siena Residence SRL, având sediul în 
str.Biruinței, nr.3, bl.C1, ap.6, Popeşti Leor-
deni, Județul Ilfov, titular al Planului Urba-
nistic Zonal „Introducere în intravilan în 
vederea construirii unui ansamblu de imobile 
locuințe colective S+P+6E şi funcțiuni comple-
mentare” din localitatea Popeşti Leordeni, 
Județul Ilfov, T55/7-P11-12, NC 102077- 
102078- 101637- 101638- 101639- 101640- 
101641- 101642- 101643- 101644- 101645- 
101646-101647- 101648- 101649- 101650- 
101635, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menționat şi 
declanşarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între orele 09.00-
13.00. Observații /comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Ilfov 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440) 
în termen de 18 zile de la data publicării anun-
țului.

l SC EMAAR CEL SRL, având sediul în str.
Leordeni, nr.161S, camera 3, et.1, Popeşti Leor-
deni, Județul Ilfov, titular al Planului Urbanistic 
Zonal „Introducere în intravilan în vederea 
construirii unui ansamblu de imobile locuințe 
colective S+P+6E şi funcțiuni complementare” 
din localitatea Popeşti Leordeni, Județul Ilfov, 
T55/7-P3-4, NC 129763, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul/programul 
menționat şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între orele 09.00-13.00. 
Observații/comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440) în termen de 18 zile 
de la data publicării anunțului.

l Această informare este efectuată de Comuna 
Dudeştii Vechi, localitatea Dudestii Vechi, 
nr.255, jud. Timiş, tel. 0256.384.104, ce intenţio-
nează să solicite de la Administraţia Bazinală 
De Apă Banat aviz de gospodărire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de „Extinderea şi 
modernizarea sistemului centralizat de alimen-
tare cu apă a localității Dudeştii Vechi, jud.
Timiş”, amplasate în comuna Dudeştii Vechi, 
Jud. Timiş. Această investiţie este nouă. Ca 
rezultat al acestei investiţii se vor produce urmă-
toarele: -Cămin de branşament complet echipat 
130 buc; -Modernizare echipamente stație de 
tratare. Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care doresc sa transmită 
observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa 
solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic 
la dl.Bono Cucalan, tel.0256.384.104, după data 
de 04.07.2022.

l Leavis Cont IPURL, in calitate de adminis-
trator judiciar notific deschiderea procedurii  
generale a insolventei privind pe  debitoarea SC 
Andav Logistic Expert SRL, cu sediul in 
comuna Izvoarele, sat Malu Vanat nr.155, Jud 
Prahova, CUI  29553971, J 29/70/2012, dosar 
380/105/2022 Tribunal Prahova. Termene: 
termen pentru depunerea actelor de catre debi-
toare conf. Art. 67 alin. din lege 22.06.2022, 
termenul pentru depunerea opozitiilor de catre 
creditori 10 zile de la primirea notificarii si 
termenul pentru solutionarea opozitiilor 10 zile 
dupa formularea opozitiilor, inregistrare creante  
21.07.2022, verificare creante si afisare tabel 
preliminar 11.08.2022, solutionare contestatii si 
definitivare tabel 08.09.2022. Adunarea credito-
rilor 16.08.2021 ora  14:00  la sediul administra-
torului judiciar. Relatii la telefon 0723880617, 
e-mail: voichita _onofrei @yahoo.com

SOMAȚII
l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.nr. 
1253/246/2022. Petentul Cotuna Ioan solicită 
înscrierea dreptului de proprietate  prin uzuca-
piune asupra imobilului din c.f. 303195 Craiva 
(fost c.f. 978 Chişlaca) nr. top.  388  extravilan  
în suprafață faptică de 2408 mp., scriptică 9830 
mp. având ca proprietari sub B.1 Moț Floare 
decedată Aron la data de 30.04.1968 în cotă de 
1/2 parte şi sub B.4 Moțiu Elisabeta decedată 
Huțiu la data de 14.01.2000 în cotă de 3/8 parte. 
Petentul susţine că foloseşte imobilul de peste 
50 de ani de la moartea proprietarilor 
continuu, paşnic, public şi sub nume de propri-
etar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună 
de îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu, în caz 
contrar în termen de 30 de zile de la ultima 
publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

l Judecatoria Sf.Gheorghe, Dos. Nr. 
1258/305/2022. Prin prezenta somatie se aduce 
la cunostinta celor interesati faptul ca recla-
manta: Policsek Rodica, domiciliata in Sfantu 
Gheorghe, b-dul.G-ral.Grigore Balan, nr.8, 
bl.27, sc.C, ap.2, jud.Covasna, solicita doban-
direa prin uzucapiune, conform prevederilor 
art. 28 din Decretul-Lege nr.115/1938, a drep-
tului de proprietate asupra cotei de 696/1498 
din imobilul-teren situat in comuna Bixad, 
nr.10, jud. Covasna, inscris in CF nr.24394 - 
Bixad, nr. top. 2548/3. Toti cei interesati pot 
face opozitie in termen de 30 de zile de la 
publicare la Judecatoria Sf. Gheorghe, str.
Kriza Janos, nr.2, jud. Covasna, cu precizarea 
ca, in caz contrar, in termen de 1 luna de la 
emiterea celei din urma publicatii se va trece la 
judecarea cererii.

l Somatie. Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Gherla, sub nr.4330/235/2020, 
reclamantul Morar Andrei susține dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune, cu 
referire la terenul de 6525 m.p., înscris in c.f. 
55048 Jucu, c.f. vechi 932 Jucu De Sus, nr. 
cadastral 376/2/5/1/2/1 şi cu privire la terenul de 
2175 m.p., înscris in c.f. nr. 58602 Jucu, c.f. 
vechi 692 Jucu De Sus, nr. cadastral  
367/2/5/1/2/2. Persoanele interesate pot formula 
opoziție ce se va depune în prezentul dosar, iar 
în termen de o lună de la efectuarea tuturor 
publicațiilor, se va putea trece la judecată.

LICITAȚII
l Ambasada Regatului Arabiei Saudite inten-
ționează să vândă autovehiculul marca Merce-
des-Benz, VIANO, negru, 2012, diesel, cutie 
automată, număr km: 109.000. Pentru infor-
mații suplimentare, vă rugăm să ne contactați 
la adresa de email: ambasadaksa@gmail.com. 
Ofertele de cumpărare trebuie transmise 
exclusiv electronic la adresa de email din 
anunț.

l Ambasada Regatului Arabiei Saudite inten-
ționează să vândă autovehiculul marca BMW 
740, negru, 2013, benzină, cutie automată, 
număr km: 107.000. Pentru informații supli-
mentare, vă rugăm să ne contactați la adresa 
de email: ambasadaksa@gmail.com. Ofertele 
de cumpărare trebuie transmise exclusiv elec-
tronic la adresa de email din anunț.

l Compania Naţională “Imprimeria Naţio-
nală” -S.A., cu sediul în Bucureşti, b-dul Iuliu 
Maniu nr. 244 D, sector 6, scoate la vânzare 
prin licitaţie cu depunere de ofertă în plic 
închis, doua transformatoare de putere TP1 si 
TP2, de 1000 KVA, cu racire pe ulei, fabricate 
la Filiasi-Romania, an fabricatie 1981. Pretul 
de pornire este de 1664 euro/buc., fara TVA. 
Oferta se va depune până la data de 28.06.2022  
ora 1200, prin poştă sau direct la punctul de 
lucru din b-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, 
Bucuresti, la Registratura, poarta nr.3. 
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
28.06.2022 orele 1430 la sediul C.N. “Impri-
meria Naţională” - S.A.  Documentaţia de 
atribuire se poate obţine de la sediul compa-
niei, începând cu data de 22.06.2022, pana la 
data de 27.06.2022, intre orele 8.00-13.30 
(sambata si duminica inchis), sub condiţia 
prezentării B.I./C.I.(original şi copie) şi a unei 
împuterniciri acordate de către reprezentantul 
legal în acest scop. Informaţii suplimentare se 
pot obtine prin telefon 021/434.88.05- 09, 
persoana contact dl. Catalin Nicolescu.

l Publicatie de vanzare. Cabinet Individual 
de Insolventa Augustin Lucia, în calitate de 
lichidator judiciar, vinde prin licitație publică 
cu strigare: - Ansamblu funcțional - Fermă de 
creştere şi îngrăşare a vițeilor, situată în 
comuna Racşa, județul Satu Mare, compus 
din: - teren în suprafață de 14.257 mp; - două 
grajduri de creştere şi îngrăşare a vițeilor; - 
clădiri şi construcții anexe specifice activității  
de creştere şi îngrăşare a vițeilor. Prețul de 
pornire al licitației este de: 383.715 lei. Licitatia 
va avea loc Luni 04.07.2022, ora 12.00, în Baia 
Mare, str.George Coşbuc, nr.28, ap.33, jud. 
Maramures. Participantii la licitatie vor achita 
pană cel tarziu cu o zi înainte de data licitației, 
o garantie de 10% din pretul de pornire pentru 
bunurile licitate. Cei interesati pot solicita 
informatii la sediul lichidatorului judiciar din 
Baia Mare, str.George Coşbuc, nr.28/33. Infor-
matii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 
0747-246583, 0743-891488.

l Consiliul Local al Comunei Borca, Județul 
Neamț, cod fiscal 26614139, tel: 0233 268 001, 
0233 268 000, organizează licitație publică 
deschisă în data de 21.07.2022, ora 11:00, în 
vederea concesionării următoarelor suprafețe: 
- 311 mp teren CC, situat în intravilanul 
satului Borca, comuna Borca; - 463 mp teren 
neproductiv din  sat Pîrîul Pintei, comuna 
BORCA; - 315 mp teren CC şi neproductiv, din 
sat Pîrîul Pintei, comuna Borca. Documen-
tația se pune la dispoziția persoanelor intere-
sate pe suport de hârtie, la biroul achiziții 
publice, achitând contracostul multiplicării 
acesteia. Data limită de depunere a ofertelor 
este 20.07.2022, ora 15:00, într un singur exem-
plar la sediul Primăriei Borca . Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în 
data de 21.07.2022, ora 11:00, la sediul Primă-
riei Borca, Sala de Ședințe. Instanta compe-
tenta in solutionarea litigiilor aparute: 
judecatoria in a carei raza teritoriala se afla  
sediul autoritatii publice locale, respectiv 
Judecatoria Piatra Neamt, str. Alexandru cel 
Bun, nr.16-18, jud. Neamt, telefon 0233214019, 
fax 0233216585, adresa e-mail jud-piatra-
neamt@just.ro. Caietele de sarcini pot fi achi-
ziționate de la biroul Achiziții publice, 
contracost.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Primăria Municipiului Giurgiu, 
Giurgiu, B-dul Bucureşti nr.49-51, județul 
Giu rg iu ,  t e l e fon  02 4 6 /211.627,  fa x 
0246/215.405, e-mail: primarie@primaria-
giurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: Imobil 
clădire în suprafață construită de 128,00mp şi 
teren intravilan în suprafață de 309,00mp, 
identificat cu număr cadastral 36938, aparți-
nând domeniului privat al Municipiului 
Giurgiu, situat în Șoseaua Bălănoaiei nr. 7, 
conform H.C.L.M.nr.64/24.02.2022 şi 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-

tățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: Prin solicitare scrisă la sediul Primă-
riei Municipiului Giurgiu. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment 
Urmărire, Executare Contracte din Primăria 
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucu-
reşti nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Valoarea documentaţiei este de 100 Lei/ 
exemplar, la care se adaugă TVA şi se achită în 
numerar la Direcția de Impozite şi Taxe 
Locale Giurgiu, Șos.Alexandriei nr.7, bl.G2, 
județul Giurgiu sau în contul IBAN: 
RO04TREZ32121300205XXXXX, deschis la 
Trezoreria Giurgiu, cod fiscal 4852455. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
07/07/2022, ora 10.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 18/07/2022, ora 16.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucu-
reşti nr.49-51, județul Giurgiu. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 
Fiecare participant depune un singur exem-
plar de ofertă într-un plic sigilat. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 19/07/2022, ora 14.00, 
Primăria Municipiului Giurgiu, Giurgiu, 
B-dul Bucureşti nr. 49-51, județul Giurgiu, 
Sala Parter. 6.Denumirea, adresa, numarul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Secţia de 
Contencios Administrativ Fiscal a Tribuna-
lului Giurgiu, Giurgiu, Str.Episcopiei nr.13, 
județul Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax 
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
21/06/2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Afumați, 
comuna Afumați, strada Principală nr.37, 
județul Dolj, telefon 0251.318.001, fax 
0351.420.220, e-mail: cldjafumati@yahoo.com, 
cod fiscal 5001953. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Spațiu în supra-
față de 36 mp din imobilul „Dispensar uman 
Boureni”, situat în comuna Afumați, sat 
Boureni, judeţul Dolj, ce aparține domeniului 
public al Comunei Afumați, CF nr.30251, 
număr cadastral 30251, conform HCL nr. 
31/28.06.2021 şi temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției. 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartimentul Juridic 
şi Resurse umane din cadrul Primăriei 
Comunei Afumați, strada Principală nr.37, 
județul Dolj. 3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 05.07.2022, ora 12.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 13.07.2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Afumați, comuna Afumați, strada 
Principală nr. 37, județul Dolj, Comparti-
mentul Registratură. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se 
depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior şi unul interior. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 13.07.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Afumați, comuna 
Afumați, str.Principală nr.37, județul Dolj. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului 
Dolj, municipiul Craiova, Strada Brestei nr.12, 
județul Dolj, telefon/fax 0251.415.323, e-mail: 
arhiva.dj.caf@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 21.06.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ şi a Cimiti-
relor Brăila, cu sediul în Brăila, Str.Mihai 
Eminescu nr.27, județul Brăila, telefon 
0372/037.100, fax 0372/037.103, e-mail: 
dspbr2008@gmail.com, cod fiscal 13035159. 2. 
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
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și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: o încăpere cu o suprafață utilă de 
213,90 mp, având nr.cadastral 97452-C1-U1 și 
înscris în Cartea Funciară nr.97452-C1-U1; 
aparţine domeniului public al Municipiului 
Brăila și în administrarea Serviciului de Utili-
tate Publică de Administrare a Fondului 
Locativ și a Cimitirelor Brăila, situat în Brăila, 
Str.Aleea Cocorilor nr.16, adiacent bl.D4-PT 2 
Viziru 3 -Corp de proprietate Nr.1 din 
construcția C1; în baza O.U.G.nr.57/03.07.2019 
și H.C.L.M. Brăila nr. 313/30.05.2022, cu desti-
naţia de cabinete, birouri, cabinete medicale, 
reprezentanţe persoane juridice, sedii firmă 
sau activităţi economice. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: La cerere, de la sediul instituției, 
Birou Fond Locativ. 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: 
Birou Fond Locativ, Serviciul de Utilitate 
Publică de Administrare a Fondului Locativ și 
a Cimitirelor Brăila, str.Mihai Eminescu nr.27, 
județul Brăila. 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: 1.000Lei/exem-
plar care se achită în numerar la Casieria 
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11.07.2022, ora 16.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 19.07.2022, ora 09.45. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Serviciul de Utilitate Publică de Administrare 
a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, cu 
sediul în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 27, 
județul Brăila, Birou Secretariat. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Într-un exemplar, în două plicuri sigi-
late. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
19.07.2022, ora 11.00, Serviciul de Utilitate 
Publică de Administrare a Fondului Locativ și 
a Cimitirelor Brăila, Brăila, Str.Mihai 
Eminescu nr.27, județul Brăila. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/ sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Brăila, Brăila, Calea Călăra-
șilor nr.47, județul Brăila, telefon 0239/613.370; 
fax 0239/612.608, e-mail: registratura.
tr-braila@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.06.2022.

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: Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ și a Cimiti-
relor Brăila, cu sediul în Brăila, Str.Mihai 
Eminescu nr.27, județul Brăila, telefon 
0372/037.100, fax 0372/037.103, e-mail: 
dspbr2008@gmail.com, cod fiscal 13035159. 2. 
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: o încăpere cu o suprafață utilă de 
255,10 mp, având nr.cadastral 97452-C1-U2 și 
înscris în Cartea Funciară nr.97452-C1-U2; 
aparţine domeniului public al Municipiului 
Brăila și în administrarea Serviciului de Utili-
tate Publică de Administrare a Fondului 
Locativ și a Cimitirelor Brăila, situat în Brăila, 
Str. Aleea Cocorilor nr.16, adiacent bl.D4-PT 2 
Viziru 3 -Corp de proprietate nr.2 din 
const r ucț ia C1;  în baza O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 și H.C.L.M. Brăi la nr. 
314/30.05.2022, cu destinaţia de cabinete, 
birouri, cabinete medicale, reprezentanţe 
persoane juridice, sedii firmă sau activităţi 
economice. 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: La 
cerere, de la sediul instituției, Birou Fond 
Locativ. 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: Birou 
Fond Locativ, Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ și a Cimiti-
relor Brăila, Str.Mihai Eminescu nr.27, județul 
Brăila. 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: 1.000 Lei/exemplar care 
se achită în numerar la Casieria instituției. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
11.07.2022, ora 16.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 19.07.2022, ora 09.45. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Serviciul de Utilitate 
Publică de Administrare a Fondului Locativ și 
a Cimitirelor Brăila, cu sediul în Brăila, Str.
Mihai Eminescu nr. 27, județul Brăila, Birou 
Secretariat. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un exem-
plar, în două plicuri sigilate. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 19.07.2022, ora 12.00, Serviciul 
de Utilitate Publică de Administrare a 

Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, 
Brăila, Str.Mihai Eminescu nr.27, județul 
Brăila. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Brăila, Brăila, Calea Călărașilor nr.47, județul 
Brăila, telefon 0239/613.370; fax 0239/612.608, 
e-mail: registratura.tr-braila@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 21.06.2022.

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: Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ și a Cimiti-
relor Brăila, cu sediul în Brăila, Str.Mihai 
Eminescu nr.27, județul Brăila, telefon 
0372/037.100, fax 0372/037.103, e-mail: 
dspbr2008@gmail.com, cod fiscal 13035159. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Spațiu compus din: 2 încăperi cu o 
suprafață utilă de 100,20mp, având nr.cadas-
tral 97265-C1-U1 și înscris în Cartea Funciară 
nr.97265-C1-U1; aparţine domeniului public al 
Municipiului Brăila și în administrarea Servi-
ciului de Utilitate Publică de Administrare a 
Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, situat 
în Brăila, Str.Aleea Margaretelor, adiacent bl. 
G5, N4 parter -PT 3 Obor -Corp de proprietate 
Nr.1 din construcția C1; în baza O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 și H.C.L.M. Brăi la nr. 
315/30.05.2022, cu destinaţia de cabinete, 
birouri, cabinete medicale, reprezentanţe 
persoane juridice, sedii firmă sau activităţi 
economice. 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: La 
cerere, de la sediul instituției, Birou Fond 
Locativ. 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: Birou 
Fond Locativ, Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ și a Cimiti-
relor Brăila, Str.Mihai Eminescu nr.27, județul 
Brăila. 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: 1.000 Lei/exemplar care 
se achită în numerar la Casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifica-
rilor: 11.07.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 19.07.2022, ora 09.45. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Serviciul de Utili-
tate Publică de Administrare a Fondului 
Locativ și a Cimitirelor Brăila, cu sediul în 
Brăila, Str.Mihai Eminescu nr. 27, județul 
Brăila, Birou Secretariat. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Într-un exemplar, în două plicuri sigi-
late. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
19.07.2022, ora 10.00, Serviciul de Utilitate 
Publică de Administrare a Fondului Locativ și 
a Cimitirelor Brăila, Brăila, Str.Mihai 
Eminescu nr.27, județul Brăila. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Brăila, Brăila, Calea Călăra-
șilor nr.47, județul Brăila, telefon 0239/613.370; 
fax 0239/612.608; e-mail: registratura.
tr-braila@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.06.2022.

l Închiriere teren în suprafață de 12 mp apar-
ținând domeniului public al Comunei Miro-
slava, Parcela A 2593/13,T56, intravilan sat 
Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași. 1. 
Informaţii generale privind autoritatea 
contractanta: denumire: UAT Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava 
str. Constantin Langa nr. 93, comuna Miro-
slava, cod 707305, jud. Iași. E-mail: secreta-
riat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii: teren în 
suprafață de 12 mp aparținând domeniului 
public al comunei Miroslava, parcela A2593/13, 
T56, intravilan sat Miroslava, comuna Miro-
slava, județul Iași în vederea amplasării unei 
autorulote- comercializare cafea. Prețul chiriei: 
este de minim: 10 lei/lună. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe 
suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire; Denumirea și 
adresa compartimentului de la care se poate 
obţine un exemplar al documentaţiei de atri-
buire: birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: costul 
documentaţiei este de 50 lei și se poate achita 
odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. 
Data limită pentru solicitare clarificări: 
04.07.2022, orele 16.00. Data limită solicitare 

prin cerere scrisă documentație de atribuire: 
04.07.2022, orele 16.00. 6. Informaţii privind 
ofertele: Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 11.07.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miro-
slava, sat Miroslava, comuna Miroslava, 
judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar în două plicuri sigilate unul exte-
rior și unul interior. 7. Data și locul unde se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 12.07.2022, orele 09.00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iași. 8. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax, și adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Judeţean Iași, Secţia contencios administrativ, 
Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; 
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 20.06.2022.  

l Închiriere teren în suprafață de 227 mp 
aparținând domeniului public al Comunei 
Miroslava, NC 95336 intravilan sat Miroslava, 
comuna Miroslava, județul Iași. 1. Informaţii 
generale privind autoritatea contractanta: 
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava str. Constantin 
Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, 
jud. Iași, E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul 
închirierii: teren în suprafață de 227 mp apar-
ținând domeniului public al comunei Miro-
slava, parcela NC 95336, intravilan sat 
Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași 
pentru amenajare parcare. Prețul chiriei: este 
de minim: 109 lei/lună. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire; Denumirea 
și adresa compartimentului de la care se poate 
obţine un exemplar al documentaţiei de atri-
buire: birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: costul 
documentaţiei este de 50 lei și se poate achita 
odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. 
Data limită pentru solicitare clarificări: 
04.07.2022, orele 16.00. Data limită solicitare 
prin cerere scrisă documentație de atribuire: 
04.07.2022, orele 16.00. 6. Informaţii privind 
ofertele: Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 11.07.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, 
judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior și unul interior. 7. Data și locul 
unde se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 12.07.2022, orele 11.00 
la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul 
Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, și adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Judeţean Iași, Secţia contencios admi-
nistrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; 
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 20.06.2022.

l Închiriere teren în suprafață de 321 mp 
aparținând domeniului public al Comunei 
Miroslava, Parcela DC2047/10/3/1 intravilan 
sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași. 
1. Informaţii generale privind autoritatea 
contractanta: denumire: UAT Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava str. Constantin Langa nr. 93, comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Infor-
maţii generale privind obiectul închirierii: 
teren în suprafață de 321mp aparținând dome-
niului public al comunei Miroslava, parcela 
DC 2047/10/3/1, intravilan sat Miroslava, 
comuna Miroslava, județul Iași pentru amena-
jare parcare, Prețul chiriei: este de minim: 265 
lei/lună. 3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: persoanele intere-
sate pot înainta o solicitare pe suport hârtie 
pentru obţinerea unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire; Denumirea și adresa compar-
timentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou 
achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea unui exemplar al 
documentației de atribuire: costul documenta-
ţiei este de 50 lei și se poate achita odata cu 
solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data 
limită pentru solicitare clarificări: 04.07.2022, 
orele 16.00. Data limită solicitare prin cerere 
scrisă documentație de atribuire: 04.07.2022, 
orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 11.07.2022, 
orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă 
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miro-
slava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod 

postal 707305; Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în 
două plicuri sigilate unul exterior și unul inte-
rior. 7. Data și locul unde se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
12.07.2022, orele 10.00 la sediul Primăriei com. 
Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, și adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, Secţia 
contencios administrativ, Str. Elena Doamna 
nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332; 
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
20.06.2022.  

l Închiriere teren în suprafață de 142.000 mp 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Miroslava, NC 93000, P1156/11, P1156/12, 
P1156/13, P1157, P1158, F1093/1 intravilan sat 
Uricani, comuna Miroslava, județul Iași. 1. 
Informaţii generale privind autoritatea 
contractanta: denumire: UAT Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava str. Constantin Langa nr. 93, comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Infor-
maţii generale privind obiectul închirierii: 
teren în suprafață de 142.000 mp aparținând 
domeniului privat al comunei Miroslava, NC 
93000, P1156/11, P1156/12, P1156/13, P1157, P 
1158, F1093/1 intravilan sat Uricani, comuna 
Miroslava, județul Iași în scopul execuției de 
lucrări de extragere pământ pentru realizarea 
modelării, consolidării, amenajării versantului 
în vederea prevenirii alunecărilor semistabili-
zate și eroziunii puternice. Prețul chiriei: este 
de minim: 2435 lei/lună. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire; Denumirea 
și adresa compartimentului de la care se poate 
obţine un exemplar al documentaţiei de atri-
buire: birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: costul 
documentaţiei este de 50 lei și se poate achita 
odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. 
Data limită pentru solicitare clarificări: 
04.07.2022, orele 16.00. Data limită solicitare 
prin cerere scrisă documentație de atribuire: 
04.07.2022, orele 16.00. 6. Informaţii privind 
ofertele: Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 11.07.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, 
judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior și unul interior. 7. Data și locul 
unde se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 12.07.2022, orele 12.00 
la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul 
Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, și adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Judeţean Iași, Secţia contencios admi-
nistrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; 
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 20.06.2022.  

l 1.Informații generale privind locatorul: 
Comuna General Berthelot, cu sediul in loc.
General Berthelot, nr. 30, jud. Hunedoara, cod 
fiscal 5453845, telefon: 0254.770.513, e-mail: 
berthelot2004@yahoo.com. 2. Informații gene-
rale privind obiectul închirierii: imobil- spațiu 
comercial, în suprafață de 93,5mp, situat în 
intravilanul localitații General Berthelot, 
nr.89, județul Hunedoara, identificat prin CF 
Nr.60017, înscris în inventarul domeniului 
public al comunei General Berthelot, conform 
HCL nr.45/30.05.2022 și temeiul legeal OUG 
nr. 57/2019 privind codul administrativ. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
se găsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: pe bază de cerere 
la sediul comunei General Berthelot. 3.2. 
Denumirea și adresa compartimentului din 
cadrul locatorului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul financiar contabil din cadrul 
comunei General Berthelot. 3.3. Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 06.07.2022, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data l imită de depunere a ofertelor: 
14.07.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna General Berthelot, cu 
sediul în loc.General Berthelot, nr.30, jud.
Hunedoara. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: oferta se 
depune într-un singur exemplar. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 15.07.2022, ora 10.00, la 
sediu comunei General Berthelot, loc.General 
Berthelot, nr.30, jud.Hunedoara. 6. Modali-
tatea de soluţionare a litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Judecă-

toria Hațeg, Hateg, str.Mihai Viteazu nr.9, 
judeţ Hunedoara, Tel.0254.770.922, Fax: 
0254.777.285 email: judecatoria.hateg@just.ro, 
e-mail: jud-hateg-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 21.06.2022.

PIERDERI
l Declar pierdut Certificat înmatriculare al 
societății IZ PROD COM SRL, având număr 
de ordine în Oficiul Registrului Comerțului 
J40/3282/1997, CUI: 9405539, sediu: București, 
str.Inginer Zablovschi, nr.81, sector 1.

l Pierdut card- legitimație de parcare pentru 
persoanele cu handicap, seria/nr.DASM-CJ 
3772, eliberată la data de 25.11.2011, de către 
Asistența Socialăși Medicală Mun.Cluj-Na-
poca, valabilă până în data de 05.11.2022, pe 
numele de Mocan Elisabeta-Silvia. O declar 
nulă.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


