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OFERTE SERVICIU
l SC COMELF SA din Bistrita angajeaza : sudori, operatori
taiere,mecanici utilaje,electricieni de intretinere si reparatii si
muncitori necalificati din Romania sau din strainatate pentru
fabrica din Bistrita . Se ofera salariu atractiv cazare si tichete
de masa.Informatii la telefon: 0263/234462, email: comelf@
comelf.ro. Interviurile vor avea loc online sau la sediul societatii din Bistrita, str.Industriei nr.4.
l SC Bistrita Agregate SRL din Bistrita angajeaza masinisti
la masini pentru terasamente (ifronist) din Romania sau din
strainatate pentru fabrica din Bistrita. Se ofera salariu
atractiv, cazare si tichete de masa. Informatii la telefon:
0732587531 sau email: office@mantransbn.ro. Interviurile vor
avea loc online sau la sediul societatii.
l SC BAI LI IMPEX SRL angajează șef raion și sef depozit,
Pitești, Jud.Argeș, studii medii, experientă 1 an, vorbitor de
limbă chineză, 8 ore, program nedeterminat, salariu atractiv!
Tel.0765.882.314.
l Nedeias-Com SRL cu sediul în loc.Buduș, com.Budacu de
Jos, nr.143A, Jud Bistrița-Năsăud, angajează sudori (10
-poziții), cerințe: studii medii, 2 ani experiență, limba engleză.
CV-urile se pot depune la sediul firmei până la data de
22.07.2021. Informații la telefon 0371/544.944.
l SC Jamed Foods SRL angajăm bucătar full time, specific
francez și arab. Detalii tel.0742.891.476.
l Green Ama Pan SRL, societate românească, identificată cu
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
J40/8381/2016, C.U.I. 36209980, cu sediul în Bucureşti, sector
2, str. Erou Ion Floruta, nr.2, parter, oferă spre angajare 10
posturi de semipreparate şi preparate culinare. Relaţii la nr. de
tel. 0722202333.
l Patiseria Beliu SRL din Beliu angajează 3 lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod COR 941201. Condiții minime:
studii primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi
luate în considerare CV-urile primite până la data de
23.07.2021. Selecția candidaților va avea loc în data de
24.07.2021 și constă în concurs de CV-uri. Informații la
telefon: 0733.083.493.
l Auguri Vaman Construct SRL, cu sediul în sat Mărăcineni,
com.Mărăcineni, str.DN E85, nr.63A, jud. Buzău, angajează:
dulgher cod COR 711502- 20 posturi, muncitor necalificat cu
cod COR 931203- 18 posturi, fierar betonist cu cod COR
711402- 20 posturi, zidar cu cod COR 711205- 20 posturi,
electrician în construcții cu cod COR 741101- 8 posturi, sudor
cu cod COR 721208- 10 posturi, excavatorist cu cod COR
811106- 2 posturi, zugrav cu cod COR 713102- 6 posturi și
inginer construcții civile cu cod COR 214201- 1 post. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză nivel mediu. Selecția
are loc în data de 23.07.2021, ora 10.00, la sediul firmei.
l Primăria Municipiului Adjud, județul Vrancea, cu sediul în
Str.Stadionului, nr.2, organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de
Președinte club, din cadrul Club sportiv Municipal Adjud
1946, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Adjud,
conform H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se va desfășura astfel: -16 august
2021, ora 10.00, proba scrisă; -19 august 2021, ora 10.00, proba
interviu. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: -Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniile: Educație fizică și sport, management sau
marketing; -Vechime: minim 3 ani în specialitatea studiilor sau
în domeniul sportului. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Adjud din Str.Stadio-

nului, nr.2. Relații suplimentare la sediul din Str.Stadionului,
nr.2, Compartiment organizare, resurse umane și salarizare,
persoană de contact inspector Romanov Camelia, telefon
0237/641.908 int.210 sau email: corus@primariaadjud.ro.
l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului
și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Av. Sănătescu,
nr.48, sector 1, 011478, Bucureşti, Tel.: +4021/317.11.00, Fax:
+4021/316.34.97, www.anm.ro, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă
nedeterminată, în conformitate cu prevederile
H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a
Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada
stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum
și din cadrul Curții de Conturi, respectiv: 1.Direcţia Generală
Dispozitive Medicale: Direcția Avizare. a)2 (două) posturi
inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în
specialitate administraţie publică, (specialitate tehnică
asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică,
electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații,
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de
mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie,
biologie etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată; 2.
Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcția Tehnic –
Laboratoare /Serviciul Unitate Nucleară. a) 1 (unu) post referent tr.gr.IA, nivel studii M, 6 ani şi 6 luni vechime în
specialitate administraţie publică, normă întreagă, perioadă
nedeterminată. 3.Direcţia Generală Dispozitive Medicale:
Direcția Reglementare, Supraveghere Piață/Serviciul Reglementare. a)1 (un) post Inspector de specialitate gr.IA, nivel
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație
publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică,
electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie
industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice,
tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc.), normă întreagă,
perioadă nedeterminată. 4.Direcţia Generală Dispozitive
Medicale: Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă -Serviciul Supraveghere Piaţă. a) DRSP/SP/UTI Cluj -1 (unu) post
inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții
de vechime în specialitate administraţie publică, specialitate
tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații,
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de
mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie,
biologie etc., normă întreagă, perioadă nedeterminată; b)
DRSP/SP/UTI Oradea -1 (unu) post inspector de specialitate
debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate administraţie publică, specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie
electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică,
chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor
tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc., normă
întreagă, perioadă nedeterminată; c) DRSP/SP/UTI Mureș -1
(unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S,
fără condiții de vechime în specialitate administraţie publică,
specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și
managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală,
biochimie, biologie etc., normă întreagă, perioadă nedeterminată; d) DRSP/SP/UTI Craiova -1 (unu) post inspector de
specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime
în specialitate administraţie publică, specialitate tehnică
asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică,
inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie
chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică,
bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc.,
normă întreagă, perioadă nedeterminată. Selecția dosarelor

-05.08.2021, ora 16.00. Proba scrisă -13.08.2021, ora 10.00.
Proba interviu -19.08.2021, ora 10.00. Data limită pentru
depunerea dosarelor la concurs -04.08.2021, ora 16.00. Relații
suplimentare -Serviciul personal, salarizare,
tel.+4021/317.11.00, int.: 307, 418.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj organizează concurs în data de 17.08.2021, ora 10.00
(proba scrisă) şi 20.08.2021 (proba de interviu), la Cantina din
cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava,
nr. 34, pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie după cum urmează:
1. un post corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de
asistent social practicant la Compartimentul de intervenție în
regim de urgență în domeniul asistenței sociale, “Telefonul
copilului” și pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul
aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj; 2. un post corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de psiholog specialist la
Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, “Telefonul copilului” și pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul aparatului propriu al
D.G.A.S.P.C. Gorj; 3. două posturi corespunzătoare funcţiei
contractuale de execuţie de psiholog practicant la Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, “Telefonul copilului” și pentru semnalarea
cazurilor de urgență din cadrul aparatului propriu al
D.G.A.S.P.C. Gorj. Condiţii generale şi specifice de îndeplinit
de către candidat pentru ocuparea postului de asistent social
practicant scos la concurs: a) absolvent(ă) cu studii superioare
de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul
Asistență Socială; b) posesor(oare) de aviz de exercitare a
profesiei de asistent social emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – treapta de competență ”practicant”. c) minimum un an vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării profesiei de asistent social. Condiţii generale şi specifice de îndeplinit de către candidat pentru ocuparea
postului de psiholog specialist scos la concurs: a) absolvent(ă)
cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de
licență în domeniul Psihologie; b) posesor(oare) de atestat de
liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile
Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H.G. nr.
788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania, în specialitatea
psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică,
treapta de specializare ”specialist”; c) minimum un an vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de
psiholog. Condiţii generale şi specifice de îndeplinit de către
candidat pentru ocuparea unuia dintre posturile de psiholog
practicant scoase la concurs: a) absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul Psihologie; b) posesor(oare) de atestat de liberă practică,
aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din Romania, în specialitatea psihologie clinică,
psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare
”practicant”; c) minimum un an vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării profesiei de psiholog. Înscrierile la
concurs se fac în perioada 22.07.2021 – 04.08.2021, inclusiv, ora
16,30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţiei Copilului Gorj, din Tg-Jiu, strada Siretului, nr.24 –
Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică.
Relaţii suplimentare la telefon 0253212518 sau la camera nr.36
– sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: Arsenie Corina-Gabriela, consilier, grad profesional superior la Serviciul
resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică - secretar
comisie concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
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l Institutul Limbii Române scoate la concurs următoarele
posturi de lector de limba română din statul de funcții al lectorilor I.L.R. la: 1. Universitatea York, Toronto, Canada, poziția
1; 2. Universitatea din Geneva, Elveţia, poziția 2; 3. Universitatea Liberă din Bruxelles, Regatul Belgiei, poziția 3; 4. Universitatea Mohammed V din Rabat, Regatul Maroc, poziția 4; 5.
Universitatea Autonomă din Barcelona, Regatul Spaniei,
poziția 5; 6. Universitatea din Granada, Regatul Spaniei, poziția
6; 7. Universitatea Complutense din Madrid, Regatul Spaniei,
poziția 7; 8. Universitatea din Salamanca, Regatul Spaniei,
poziția 8; 9. Universitatea din Sevilla, Regatul Spaniei, poziția
9; 10. Universitatea din Lund, Regatul Suediei, poziția 10; 11.
Universitatea Oxford, Regatul Unit al Marii Britanii și al
Irlandei de Nord, poziția 11; 12. Universitatea “V. Brusov” din
Erevan, Armenia, poziția 12; 13. Universitatea din Viena, Republica Austria, poziția 13; 14. Universitatea de Limbi Străine
Baku, Republica Azerbaidjan, poziția 14; 15. Universitatea “Sf.
Kliment Ohridski” din Sofia, Republica Bulgaria, poziția 16; 16.
Universitatea din Zagreb, Republica Croația, poziția 18; 17.
Universitatea „Ruprecht-Karl” din Heidelberg, Republica
Federală Germană, poziția 21; 18. Universitatea Aix- Marseille,
Republica Franceză, poziția 26; 19. Universitatea Sorbonne
Nouvelle, Paris III, Republica Franceză, poziția 27; 20. Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză, poziția 28; 21.
Universitatea din Napoli, Republica Italiană, poziția 29; 22.
Universitatea din Pisa, Republica Italiană, poziția 31; 23.
Universitatea Sapienza din Roma, Republica Italiană, poziția
32; 24. Universitatea din Torino, Republica Italiană, poziția 33;
25. Universitatea din Udine, Republica Italiană, poziția 34; 26.
Universitatea din Karaganda, Republica Kazahstan, poziția 35;
27. Universitatea din Vilnius, Republica Lituania, poziția 36; 28.
Universitatea “Sf. Kiril şi Metodiu” din Skopje Republica
Macedonia de Nord, poziția 37; 29. Universitatea de Stat din
Comrat, Republica Moldova, poziția 38; 30. Universitatea
Jagellonă din Cracovia, Republica Polonă, poziția 39; 31.
Universitatea din Lisabona, Republica Portugheză, poziția 42;
32. Universitatea din Belgrad, Republica Serbia, poziția 43; 33.
Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia, poziția 44; 34.
Universitatea din Ljubljana, Republica Slovenia, poziția 46; 35.
Universitatea din Ankara, Republica Turcia, poziția 48; 36.
Universitatea “Eotvos Lorand” din Budapesta, Republica
Ungaria, poziția 50; 37. Universitatea din Szeged, Republica
Ungaria, poziția 51; 38. Universitatea de Stat din Arizona,
Statele Unite ale Americii, poziția 52; 39. Universitatea
Columbia, New York, Statele Unite ale Americii, poziția 53; 40.
Universitatea din Tel Aviv, Statul Israel, poziția 54; 41. Institutul Pontifical Oriental, Vatican, poziția 55; Perioada: determinată, de 12 luni de la data începerii activității la post în anul
universitar 2021/2022, cu posibilitatea prelungirii contractului,
anual, până la maximum 36 de luni. Descrierea posturilor:
Postul de lector de limba română presupune promovarea limbii,
literaturii, culturii şi civilizaţiei românești prin: activităţi didactice (curs, seminar, laborator, consultații, examene, elaborarea
de materiale didactice, traduceri etc.), de cercetare ştiinţifică
(participări/ organizări de manifestări științifice, îndrumarea și
coordonarea studenților etc.), precum și prin organizarea și
participarea la alte activităţi profesionale și culturale în comunitatea academică. Candidații trebuie să îndeplinească toate
cerințele generale și specifice ale postului pentru care candidează. Cerințe generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice, titulare într-o instituţie/ unitate de învăţământ românească
acreditată sau autorizată, să aibă o vechime la catedră de
minimum 2 ani și să fie eligibili conf. Art.9(3) al Metodologiei
privind recrutarea și selecția lectorilor, aprobată prin OMEN
5076/2014. Poziția 1 Universitatea York, Toronto, Canada:
licență în filologie, limba și literatura română; specializare în
lingvistică; cunoașterea limbii latine; cunoașterea limbilor
engleză și franceză (C1/C2). Poziția 2 Universitatea Geneva,
Elveția: cadru didactic universitar (conferențiar sau profesor)
licențiat în filologie; Poziția 3 Universitatea Liberă Bruxelles,
Regatul Belgiei: licență în filologie, limba și literatura română;
specializare în lingvistică; doctorat în filologie; cunoașterea
limbii franceze (C1/C2); experiență în predarea limbii române
ca limbă străină și în organizarea de manifestări științifice.
Poziția 4 Universitatea Mohammed V Rabat, Regatul Maroc:
licență în filologie, limba și literatura română; cunoașterea
limbii franceze (B2); experiență în predarea limbii române ca

limbă străină. Poziția 5 Universitatea Autonomă Barcelona,
Regatul Spaniei: licențiat în filologie; cunoașterea limbii
spaniole; constituie avantaje cunoașterea limbii catalane, a
mediului universitar spaniol și competențe în filologie romanică
și traduceri. Poziția 6 Universitatea din Granada, Regatul
Spaniei: doctorat în filologie; cunoașterea limbii spaniole (C1/
C2); experiență în predarea limbii române ca limbă străină în
mediul universitar spaniol; experiență în cercetare și în organizarea de conferințe. Poziția 7 Universitatea Complutense
Madrid, Regatul Spaniei: cadru didactic universitar experiență
în predarea limbii și literaturii române; cunoașterea limbii
spaniole. Poziția 8 Universitatea din Salamanca, Regatul
Spaniei: experiență în predarea limbii române. Poziția 9 Universitatea din Sevilla, Regatul Spaniei: licență în filologie preferabil
limba și literatura română; cunoașterea limbii spaniole (B2);

experiență în predarea limbii române ca limbă străină. Poziția
10 Universitatea Lund, Regatul Suediei: doctorat în filologie
(română), cu teza de doctorat publicată; cadru didactic universitar, cu activitate științifică dovedită; cunoașterea limbii engleze
(B2); constituie avantaj experiență în predarea limbii române ca
limbă străină. Poziția 11 Universitatea Oxford, Regatul Unit al
Marii Britanii și al Irlandei de Nord: studii și competențe în
domeniul lingvisticii române (preferabil istoria limbii române).
Poziția 12 Universitatea “V. Brusov” Erevan, Armenia: cunoașterea limbii engleze (B2); cunoștințe operare PC; constituie
avantaje cunoașterea limbii armene și/sau a unei alte limbi
străine. Poziția 13 Universitatea Viena, Republica Austria:
licență în filologie, limba și literatura română și o limbă romanică; doctorat în filologie (română); experiență în predarea la
nivel universitar a limbii române ca limbă străină; constituie
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avantaj abilitarea, cunoașterii limbii germane. Poziția 14
Universitatea de Limbi Străine Baku, Republica Azerbaidjan:
licență în filologie, limba și literatura română; doctorat în filologie; experiență în predarea limbii române ca limbă străină;
cunoașterea limbii engleze (B2); constituie avantaj experiența în
proiecte internaționale. Poziția 16 Universitatea “Sf. Kliment
Ohridski” Sofia, Republica Bulgaria: specializare în predarea
literaturii române; cunoașterea limbii engleze (B2); experiență
în predarea limbii române ca limbă străină. Poziția 18 Universitatea Zagreb, Republica Croația: masterat în filologie; constituie
avantaje doctoratul în filologie, cunoașterea limbii croate și
experiență în predarea limbii române ca limbă străină. Poziția
21 Universitatea „Ruprecht-Karl” Heidelberg: licență în filologie, specializarea limbă și literatura română; doctorat în
științe umaniste; cunoașterea limbii germane(C2); studii de
germanistică; constituie avantaj experiența în predarea limbii
române ca limbă străină. Poziția 26 Universitatea AixMarseille, Republica Franceză: conferențiar sau profesor
universitar; experiență în predarea limbii și culturii române și a
limbii franceze în mediul universitar; activitate de cercetare în
domeniu; competențe de predare on-line. Poziția 27 Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris III, Republica Franceză: experiență în predarea limbii române; cunoașterea limbii și culturii
franceze; cunoștințe de tehnologia informației și a comunicării;
experiență de traducător. Poziția 28 Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză: licență în filologie, specializarea
limbă și literatură română; masterat sau doctorat în științe filologice; cunoașterea limbii franceze (C1/C2); experiență în
predarea limbii române; experiență în organizarea de evenimente științifice și culturale; activitate de cercetare în domeniul
limbii, literaturii, artei românești constituie avantaj experiența
în predarea limbii române ca limbă străină. Poziția 29 Universitatea din Napoli, Republica Italiană: cadru didactic universitar;
doctor în filologie (română); experiență de minim 5 ani în
predarea limbii române ca limbă străină competențe de predare
on-line; constituie avantaj experiența de predare în mediul
universitar italian. Poziția 31 Universitatea Pisa, Republica
Italiană: licențiat în filologie, specializare limba și literatura
română; cunoașterea limbii italiene (B1) și a limbii engleze (B1);
masterat sau doctorat în filologie/ romanistică; constituie avantaje experiența în predarea limbii române ca limbă străină și
competențele în domeniul traducerii/ limbajelor specializate.
Poziția 32 Universitatea Sapienza Roma, Republica Italiană:
doctorat în lingvistică/ romanistică; experiență dovedită în
predarea limbii române pentru străini; experiență redacțională;
cunoașterea foarte bună a limbilor engleză și italiană. Poziția 33
Universitatea Torino, Republica Italiană: octorat în filologie;
cunoașterea limbii italiene (C1/C2); specializare în lingvistică
(dovedită prin activități de predare); experiență în predarea
limbii române la nivel universitar. Poziția 34 Universitatea din
Udine, Republica Italiană: licență în filologie, limba și literatura
română; doctorat în filologie; cunoașterea limbii italiene; constituie avantaj experiența în predarea gramaticii limbii române.
Poziția 35 Universitatea din Karaganda, Republica Kazahstan:
doctorat în filologie; experiență în predarea limbii române;
cunoașterea limbii engleze (B2); constituie avantaj cunoașterea
limbii kazahe. Poziția 36 Universitatea din Vilnius, Republica
Lituania: masterat sau doctorat în filologie cunoașterea limbii
engleze (B2); experiență în predarea limbii române ca limbă
străină. Poziția 37 Universitatea “Sf. Kiril şi Metodiu” din
Skopje, Republica Macedonia de Nord: licențiat în filologie
limba și literatura română; doctorat în filologie (preferabil limba
sau literatura română); experiență de minim 2 ani în predarea
limbii române ca limbă străină sau a literaturii române în învățământul universitar; constituie un avantaj cunoașterea unei
alte limbi romanice de preferință limba franceză (B2). Poziția
38 Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova:
doctorat în filologie, limba și literatura română; vechime de cel
puțin 3 ani în învățământul universitar, respectiv 15 ani în
învățământul preuniversitar; experiență în predarea limbii
române ca limbă străină; cunoașterea limbii ruse (B1/B2).
Poziția 39 Universitatea Jagellonă Cracovia, Republica Polonă:
licență în filologie, specializarea limba și literatură română;
masterat în filologie; cunoașterea limbii engleze și/sau franceze
(C1/C2); cunoștințe operare PC; experiență de minim 2 ani în
predarea limbii române ca limbă străină. Poziția 42 Universitatea din Lisabona, Republica Portugheză: licență în filologie,
specializarea limbă și literatură română; doctorat în filologie
(preferabil în limba română); experiență de minim 3 ani în
predarea limbii române ca limbă străină și în promovarea limbii
și culturii române cunoașterea limbii portugheze (C1/C2);
competențe operare PC. Poziția 43 Universitatea Belgrad,
Republica Serbia: licență în filologie, limba și literatura română;
masterat și doctorat în lingvistică; cunoașterea limbii engleze și
a limbii sârbe; experiență în predarea limbii române ca limbă
străină. Poziția 44 Universitatea din Novi Sad, Republica
Serbia: licențiat în limba și literatura română/literatură slavă;
doctorat în filologie; cadru didactic universitar (conferențiar sau
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profesor); experiență în predarea și promovarea limbii române.
Poziția 46 Universitatea Ljubljana, Republica Slovenia: doctorat
în lingvistică; cunoașterea limbii engleze și a unei limbi romanice; experiență în predarea limbii române; constituie avantaj
cunoașterea limbii slovene (A2). Poziția 48 Universitatea din
Ankara, Republica Turcia: licență în filologie; cunoașterea
limbii turce (C1) și a cel puțin o limbă de circulație internațională; experiență în predarea limbii române în străinătate (cel
puțin 2 ani); competențe operare PC; experiență în elaborarea
subiectelor de atestare a competențelor lingvistice. Poziția 50
Universitatea “Eotvos Lorand” din Budapesta, Republica
Ungaria: cadru didactic universitar, specializarea română;
cunoașterea limbii maghiare. Poziția 51 Universitatea din
Szeged, Republica Ungaria: licență în filologie, specializarea
limba și literatura română; doctorand sau doctor în științe filologice; cunoașterea limbii maghiare; constituie avantaj experiența predării limbii române în medii de limbă maghiară. Poziția
52 Universitatea de Stat Arizona, Statele Unite ale Americii:
doctorat în lingvistică cunoașterea limbii engleze (C1/C2);
experiență în predarea limbii române ca limbă străină la nivel
universitar; competențe digitale. Poziția 53 Universitatea
Columbia, New York, Statele Unite ale Americii: doctorat în
filologie (română, lingvistică); experiență în predarea limbii
române ca limbă străină, preferabil vorbitorilor de engleză;
competențe în predarea on-line; cunoașterea limbii engleze (C1/
C2); constituie avantaj experiența în predarea în universități
americane. Poziția 54 Universitatea din Tel Aviv, Statul Israel:
master în filologie; cunoașterea limbii engleze(C1/C2); experiență în predarea limbii române, mai ales ca limbă străină.
Poziția 55 Institutul Pontifical Oriental, Vatican: experiență în
predarea limbii române ca limbă străină; cunoașterea limbii
italiene nivel minim (C1); constituie avantaj competențele în
predarea dimensiunii religioase a literaturii române. Salariul de
încadrare: suma echivalentă salariului corespunzător postului
deţinut la instituţia/ unitatea de învăţământ unde este titular şi
plata unei indemnizaţii în valută, conform dispoziţiilor legale în
vigoare. Calendarul concursului: Proba I- Evaluarea dosarelor
de concurs: a. depunerea dosarelor în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, stick, la sediul Institutului Limbii
Române, direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau de
curierat– 12.08.2021; b. evaluare dosare: 13-16.08.2021; c.
afișare rezultatelor la evaluarea dosarelor- 17.08.2021; d. depunerea contestațiilor- 18.08.2021; e. afișarea rezultatelor după
contestații: 19.08.2021. Proba a II-a- Interviu: a. susținerea
interviului și afișarea rezultatului– 20-23.08.2021, b. depunerea
contestațiilor 24.08.2021, c. afișarea rezultatelor finale
25.08.2021. Concursul se consideră finalizat după desemnarea
de către universitate, dintre candidații admiși, a lectorului de
limba română. Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.
Relaţii suplimentare: Institutul Limbii Române, Bucureşti, str.
Caransebeş nr.1, et.7, sector 1, CP 012271; telefon 021/3110631;
e-mail: resurseumane@ilr.ro.

CITAȚII
l Subscrisa Parohia Badarai, (avand CIF 14070413) cu sediul
în loc.Santa Mare, jud.Botosani, prin preot paroh Bodea
Mihai, în calitate de reclamantă chemă în judecată civilă, în
dosarul nr.4629/193/2021 al judecătoriei Botosani având ca
obiect uzucapiune teren și cladire, complet CN20, pe U.A.T.
Comuna Santa Mare, (tel. 0371693694, HTTP: SANTAMARE.RO), cu sediul în comuna Santa Mare, jud.Botoșani,
prin primar Anton Cristian , în calitate de pârât.
l Teo Profili, în calitate de pârât, este chemat la Judecătoria
Lipova, camera Sala 4, complet C 02, în data de 29 iulie 2021,
ora 10.40, în process cu B2 Kapital Portfolio Management
SRL, în calitate de creditor în dosarul nr.569/250/2021 -cerere
de valoare redusă.

DIVERSE
l În atenția fiului domnului Manaila Nicolae să se prezinte la
SUPAFLC Brăila, str. M. Eminescu, nr. 27, în vederea clarificării situației juridice a locului de veci din cimitirul Sf. Mina.
l Omv Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare
nr.935/10.06.2019 emisă pentru proiectul „Lucrări de curățare,
remediere a solului /subsolului şi reconstrucția ecologică a
amplasamentului depozit de produse petroliere Poroschia,
județul Teleorman” propus a fi amplasat în comuna Poroschia, județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M.Teleorman, din mun.Alexandria, str.Dunării, nr.1, jud.Teleorman, de luni până joi, între
orele 08.00-16.30 şi vineri, între orele 08.00-14.00 și la sediul
OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22. Observa-

țiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Teleorman din
mun. Alexandria, str.Dunării, nr.1, jud.Teleorman, de luni
până joi, între orele 08.00-16.30, şi vineri, între orele 08.0014.00.
l SC Eva Med Distribution SRL cu sediul in Aleea Somesul
Rece,nr.1-9, ap. 74, sector 1, Bucuresti inregistrata la ONRCORCTB cu CUI nr. 43172174 informeaza pe cei interesanti ca
s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu
pentru activitatea COD CAEN 3700- colectarea si epurarea
apelor uzate. Desfasurata in str. Binelui, nr.1A,sector 4, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru
Protectia Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii
nr. 1 (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei LUKOIL),
intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau
contestatii se pot depune la sediul A.P.M Bucuresti in termen
de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.
l Anunt public privind emiterea acordului de mediu. SC HB
POTLOGI SRL anunță publicul interesat asupra deciziei de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare
balastieră cu redarea terenului în circuitul agricol, perimetrul
Potlogi-Terasa, comuna Potlogi, județul Dâmbovița”.
Proiectul acordului de mediu si informații relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM DÂMBOVIȚA,
din municipiul Târgoviște, str.Calea Ialomiței, nr.1, jud.
Dâmbovița, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-15.00 și
vineri, 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de
internet: http/apmdb.anpm.ro. Observațiile publicului se
primesc la sediul APM Dâmbovița în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.
l SC Tudena Andreluc SRL, titular al proiectului, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru
proiectul „construire service auto, împrejmuire parțială, branșamente, utilități”, propus a fi amplasat în com.Albești Paleologu, sat Albești Paleologu, cod poștal 107010, nr. 207B, jud.
Prahova, tarlaua 9, parcela 194/1. 1.Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul autorității competente pentru protecția mediului
APM Prahova din Ploiești, str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, în
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii /observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l Panica Marian reprezentant al Xenios Carsum
S.R.L.,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: construire
casute camping P SI P+lE, foisor si imprejmuire teren, propus
a fi amplasat in oras Harsova, str.Ioan Cotovu, nr.2B jud.
Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia Mediului Constanta,
Mun.Constanta, str.Unirii, nr.23, jud.Constanta, zilnic, intre
orele 9-13 si la sediul titularului: Panica Marian reprezentant
al Xenios Carsum S.R.L. cu adresa in oras Harsova, str.Pinilor,
nr.11, jud.Constanta, in zilele de luni-vineri intre orele 10-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Constanta, municipiul Constanta,
str. Unirii, nr. 23, jud.Constanta, intre orele 9-13.

LICITAȚII
l Informații generale privind autoritatea contractantă:
Comuna Ozun, str.Gábor Áron, nr.75, Comuna Ozun, satul
Ozun, județul Covasna, telefon/fax: 0267/331.002,
0267/331.003, e-mail: primaria@ozun.ro, cod fiscal 4201910.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: imobil compusă din teren (în suprafață de 507mp) și construcții (în suprafață de 108mp), înscris
în CF. nr.24612 Ozun, situat administrativ în Comuna Ozun,
satul Ozun, nr.406, județul Covasna, domeniul public al
comunei Ozun, conform H.C.L. nr.58/06.07.2021, și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019. Persoanele interesate,
la cerere, pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire, la sediul instituției, Compartimentul relaţii cu
publicul şi resurse umane. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui: 50 lei/exemplar, care se achită la casieria
Primăriei Comunei Ozun. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.08.2021, ora 14.00. Data-limită, număr de
exemplar și adresa de depunere a ofertelor: 16.08.2021, ora

14.00, într-un exemplar, la Primăria Comunei Ozun, comuna
Ozun, satul Ozun, str.Gábor Áron, nr.75, județul Covasna.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este 18.08.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Ozun.
l Anunț privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu
strigare a unui autoturism. Serviciul Public Județean de Pază
Dâmbovița, cu sediul în mun. Târgoviște, Calea Câmpulung,
nr. 174, județul Dâmbovița, organizează licitație publică
deschisă cu strigare, pentru vânzarea următorului mijloc auto:
Mijloc auto Autoturism Daewoo Nubira II / An fabricație 2005
/ Capacitate cilindrică 1598 cmc/ Preț pornire licitație 3000 lei
/ Cotă participare 50 lei / 220.471 Km parcurși. Licitația va
avea loc în data de 11.05.2021, ora 10,00, la sediul Serviciului
Public Județean de Pază Dâmbovița, cu sediul în mun. Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 1, județul Dâmbovița.Caietul de
sarcini privind valorificarea prin licitație publică deschisă cu
strigare a unui bun mobil - autoturism Daewoo Nubira II aparținând Serviciului Public Județean de Pază Dâmbovița
poate fi obținut de la sediul Serviciului Public Județean de
Pază Dâmbovița, de luni până vineri între orele 8,00-15,00. În
caz de neadjudecare, licitația publică se va relua în zilele de
16.08.2021, ora 12,00, respectiv 23.08.2021, ora 12,00, la sediul
Serviciului Public Județean de Pază Dâmbovița. Documentele
de participare la licitația publică vor fi prezentate până la data
de 10.08.2021, ora 10,00, la sediul Serviciului Public Județean
de Pază Dâmbovița, municipiul Târgoviște, compartimentul
Secretariat. Relații suplimentare pot fi obținute la tel. 0245 214
269.
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie publică a
urmatoarelor bunuri mobile aflate in patrimoniul SC Costrade
Impex SRL: autotractor MAN PH-10-WHV, pe motorina, an
fabricatie 2003, la pretul de 14.200 lei fara TVA; autotractor
MAN PH-09-BTF motorina, an fabricatie 2000 la pretul de
9.850 lei fara TVA; autotractor MAN PH-09-TUO, pe motorina, an fabricatie 2001 la pretul de 13.200 lei fara TVA;
autotractor MAN PH-10-KEJ, pe motorina, an fabricatie 2004
la pretul de 9.350 lei fara TVA; autotractor MAN PH-11-VCJ,
pe motorina,an fabricatie 2004 la pretul de 14.400 lei fara
TVA; autotractor MAN PH-11-VDV, pe motorina, an fabricatie 2004 la pretul de 14.400 lei fara TVA; autotractor MAN
PH-69-AIC, pe motorina, an fabricatie 1997 la pretul de 8.150
lei fara TVA; semiremorca SCHMITZ PH-95-MMM, an
fabricatie 1997 la pretul de 6.350 lei fara TVA, s.a. Licitatia
are loc in baza Adunarii Creditorilor din data de 04.08.2015 si
din 10.06.2020, pretul de pornire al licitatiei fiind redus cu
50% din cel stabilit in rapoartele de evaluare. Taxa de participare la licitatie pentru fiecare bun este de 10 % din pretul de
pornire al licitatiei. Licitaţiilor publice vor avea loc pe data de
29.07.2021, 05.08.2021, 15.09.2021, 22.09.2021, 13.10.2021,
20.10.2021, 10.11.2021, 17.11.2021, 08.12.2021, 15.12.2021,
orele 12.30, în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B, jud Prahova, la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitatie publica a terenului extravilan in suprafata de 6.900 mp din acte / 6.906 mp masurata situat in com
Paulesti, sat Paulestii Noi, tarla 35, parcela A 786/27 inscris in
CF 7426 a com Paulesti la pretul de 130.350 lei. Licitatia
publica are loc in baza Adunarii Creditorilor din data de
04.08.2015 si 10.06.2020 si in conformitate cu caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar in valoare de 5.000 lei
inclusiv TVA, care se achitioneaza de la sediul lichidatorului
judiciar. Licitatiile vor avea loc pe data de: 29.07.2021,
05.08.2021, 15.09.2021, 22.09.2021, 13.10.2021, 20.10.2021,
10.11.2021, 17.11.2021, 08.12.2021, 15.12.2021, orele 12.30, în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova,
la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare
0344104525.
l SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitatie publica a terenului intravilan drum de
acces, in suprafata de 47 mp situat in com Paulesti, str.Principala, nr.1, inscris in CF 21056 a com Paulesti la pretul de 1.900
lei fara TVA. Daca cumparatorul este platitor de TVA se va
aplica taxarea inversa. Licitatia publica are loc in baza
Adunarii Creditorilor din data de 04.08.2015 si 10.06.2020.
Taxa de participare la licitatie este de 200 lei fara TVA care se
achita la sediul lichidatorului judiciar. Licitatiile vor avea loc
pe data de: 29.07.2021, 05.08.2021, 15.09.2021, 22.09.2021,
13.10.2021, 20.10.2021, 10.11.2021, 17.11.2021, 08.12.2021,
15.12.2021, orele 12.30, în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud Prahova, la sediul lichidatorului judiciar.
Relaţii suplimentare 0344104525.

l Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea mijlocului fix Toyota RAV 4 – 2006: 1.Organizatorul licitației:
Direcția Silvică Argeș, Pitești, str. Trivale nr. 82, jud. Argeș, tel:
0248213434, fax: 0248214099, e-mail: office@pitesti.rosilva.ro;
2.Data și ora desfășurării licitației: 26.07.2021, ora 10.00; 3.
Locul desfășurării licitației: sediul Direcției Silvice Argeș;
4.Tipul licitației: licitație publică cu strigare; 5.Temeiul legal al
organizării și desfășurării licitației: Procedura Operațională
P.O.-08.05.03/ R.N.P. Romsilva; 6.Data și ora până la care se
pot depune cererile de participare și documentele care certifică
identitatea și calitatea ofertantului, dovada achitării garanției
și a taxei de participare, alte documente după caz: până la
data de 26.07.2021, ora 09.00; 7.Prețul de pornire este de
15305.9 lei fără T.V.A.; 8.Garanția de participare este de 5%
din valoarea mijlocului fix , respectiv 765 lei. Se poate achita
la casieria Direcției Silvice Argeș sau în contul deschis la
Raiffeisen Bank sucursala Pitești:
RO17RZBR0000060000197191; 9.Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul Direcției Silvice Argeș, str. Trivale nr. 82,
Pitești – jud. Argeș; 10.Pentru informații și date suplimentare
vă puteți adresa persoanei de contact Murugă Daniel –
0731800341 sau e-mail: office@pitesti.rosilva.ro
l Cabinetul Individual De Insolvență Brănici Marius, reprezentat prin Brănici Marius, în calitate de lichidator judiciar al
societății S.C. Pety Arnos S.R.L., organizează licitație publică
cu strigare, model competitiv, în vederea valorificării bunului
imobil reprezentat de suprafața de teren de 277 mp având
categoria de folosință curți construcții pe care se află amplasată construcția C 599/5/2 – spațiu industrial, situat în intravilanul mun. Fălticeni, str. Tărăncuței nr. 19, jud. Suceava,
aparținând S.C. Pety Arnos S.R.L. Prețul de strigare de la care
începe licitația este de 140.487 LEI (29.220 EUR). Licitația va
avea loc în data de 02.08.2021, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Anastasie Panu nr. 50, bl.H3,
parter, jud. Iași. În caz de nevalorificare, licitația se va relua în
datele de 13.08.2021, ora 10:00, respectiv 24.08.2021, ora
10:00. Informații suplimentare - persoană de contact: Brănici
Marius, telefon 0745.821.068.
l Anunț privind organizarea licitației publice în vederea
închirierii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in
C.F. nr.309580 Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125 mp.
Autoritate contractantă: Primăria comunei Șimand, CUI
:3519356, Comuna Simand, strada Principala, nr. 1119, judet
Arad, telefon: 0257/373118, fax: 0257/373267, persoana de
contact- Untaru delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice. Organizatorul procedurii: Primăria comunei Șimand Obiectivul:
închirierea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 309580
Șimand cu nr.top 309580, în suprafață de 125 mp. Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții
Publice, persoana de contact Untaru Delia-Lavinia , documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost,
pretul fiind de 50 lei; taxa de participare la licitatie este de 100
lei. Data - limită pentru depunerea ofertelor: 09.08.2021 ora
16,00 la Biroul Registratura al autorității contractante, str.
Principală, nr.1119, comuna Simand; Data desfășurării licitației publice: 11.08.2021 ora 10,00 ora 10.00 ) la sediul autorității contractante, str. Principală, nr.1119,comuna Simand.
Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este
prezentat în documentele licitației publice. Licitatia se va
desfasura dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in
care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu
se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana
cu 10 zile si se va repeta in aceste conditii, inca de doua ori.
l 1. Informatii generale privind arendator: Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Măneciu, judeţul Prahova, cu
sediul în comuna Măneciu, sat Măneciu – Ungureni, nr. 273,
telefon 0244/295225, fax 0244/295400, cod fiscal 2843221,
e-mail – contact@primaria-maneciu.ro.2. Informaţii generale
privind obiectul arendării: 2.1 Imobil teren în suprafaţă de
160000 mp aflat în domeniul privat, situat în extravilanul
municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, categoria de folosinţă
arabil. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1
Modalitatea sau modalitãţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine în format
electronic sau pe suport de hartie, în urma unei solicitări
scrise. 3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la
sediul Primăriei comunei Măneciu, sat Măneciu – Ungureni,
nr. 273 , Compartiment juridic şi monitorizarea procedurilor
administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măneciu. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1
Data limita de depunere a ofertelor: 11.08.2021, orele 16 30.
4.2 Adresa la care trebuie depuse cererile: Ofertele se pot

depune la sediul Primăriei comunei Măneciu, cu sediul în
comuna Măneciu, sat Măneciu – Ungureni, nr. 273, judeţul
Prahova. 4.3 Numarul de exemplare in care trebuie depusa
fiecare oferta: Ofertele se depun intr-un exemplar. 5. Data şi
locul la care se va desfãşura şedinţa publicã de licitaţie :
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la
sediul Primăriei comunei Măneciu în data de 13.08.2021,
orele 11:00. 6. Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a instantei competente în soluţionarea
litigiilor apãrute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea
executarea, modificarea şi încetarea contractului de arendare
se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554 / 2004 privind
contenciosul administrativ. Acţiunea în justiţie se poate introduce la Tribunalul Prahova, Secţia Contencios Administrativ,
cu sediul în Ploieşti, Piaţa Victoriei, nr.10, judeţul Prahova,
tel.0244/511.110, fax.0244/529107, e-mail tb-prahova-reg@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie cãtre instituţiile abilitate, în vederea publicãrii este 21.07.2021.
l 1. Primăria Vânători, concesionează terenul intravilan
proprietate privată a comunei Vânători, în suprafaţă de
1954mp, situat în intravilanul comunei Vânători, amplasat în
T91, parcela 48, număr cadastral/ carte funciară 50186. 2.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.08.2021 ora
12.00. 3. Data limită de depunere a ofertelor: 23.08.2021, ora
12.00. 4. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: Sediul Primăriei Primăriei Vânători,
strada Principală, Judeţul Mehedinți în 23.08.2021 ora 13.00.
Relații suplimentare la tel.: 0252-391049.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul
Dolj, telefon 0251/231.424, fax 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: imobil teren în
suprafață de 241.941 mp, amplasat în T111, P856 și T111,
P856/3, teren ce aparține domeniului public al municipiului
Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr.68/18.06.2021
și temeiul legal O.U.G.57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: în urma unei solicitări înregistrate la Primăria
Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu, nr.24, județul Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
50Lei, se achită numerar la Casieria Primăriei Municipiului
Calafat. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
06.08.2021, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.08.2021, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj,
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un exemplar original și un exemplar
copie. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 18.08.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24,
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dolj, Municipiul Craiova, str.Brestei, nr.12, județul Dolj,
telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 21.07.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi /sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul
Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj, telefon
0251/231.424, fax 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.
com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: imobil teren intravilan în suprafață
de 240mp, amplasat în Municipiului Calafat, str.1 Mai, nr. 1H,
județul Dolj, teren ce aparține domeniului public al municipiului
Calafat, conform H.C.L. Municipiul Calafat nr. 69/18.06.2021 și
temeiului legal O.U.G. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în urma
unei solicitări înregistrate la Primăria Municipiului Calafat. 3.2.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Joi, 22 iulie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Municipiului
Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 10Lei, se achită numerar la casieria Primăriei
Municipiului Calafat. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.08.2021, ora 11.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.08.2021, ora 11.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Registratura Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24,
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un exemplar original și un exemplar copie. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 18.08.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului
Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi /sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dolj, Municipiul
Craiova, str.Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
21.07.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul
Dolj, telefon 0251/231.424, fax 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: imobil teren
intravilan în suprafață de 32mp, amplasat în Municipiului
Calafat, în fața imobilului din str. A.I.Cuza, nr.14, județul
Dolj, teren ce aparține domeniului public al municipiului
Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr. 57/27.05.2021
și temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: în urma unei solicitări înregistrate la Primăria
Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu, nr.24, județul Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
10Lei, se achită numerar la casieria Primăriei Municipiului
Calafat. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
06.08.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 18.08.2021, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Registratura
Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu,
nr.24, județul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un exemplar original și un exemplar
copie. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 19.08.2021, ora 10.00, la sediul
Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu,
nr.24, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Dolj, Municipiul Craiova, str.Brestei, nr.12, județul
Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.07.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul
Dolj, telefon 0251/231.424, fax 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: spațiu în
suprafață de 34,22 mp, amplasat în Municipiului Calafat, sat
Ciupercenii Vechi, str.Regimentul 1 Dorobanți, județul Dolj,
spațiu ce aparține domeniului privat al Municipiului Calafat,

conform H.C.L.Municipiul Calafat nr. 56/27.05.2021 și temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: în urma unei solicitări înregistrate la Primăria
Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu, nr.24, județul Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
10Lei, se achită la Casieria Primăriei Municipiului Calafat.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.08.2021, ora
12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 18.08.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la Registratura Primăriei Municipiului
Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un exemplar original și un exemplar copie. 5. Data
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 19.08.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Dolj, Municipiul Craiova, str.Brestei, nr.12, județul Dolj,
telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 21.07.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul
Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj, telefon
0251/231.424, fax 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@
yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: imobil teren intravilan
în suprafață de 24mp, amplasat în Municipiului Calafat, în fața
imobilului din str.Decebal, nr.51, județul Dolj, teren ce aparține
domeniului public al Municipiului Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr. 58/27.05.2021 și temeiului legal
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: în urma unei solicitări înregistrate la Primăria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Municipiului
Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 10Lei, se achită numerar la casieria
Primăriei Municipiului Calafat. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.08.2021, ora 11.00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18.08.2021,
ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Registratura Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un exemplar original și un
exemplar copie. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 19.08.2021, ora 11.00, la sediul
Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu,
nr.24, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei, nr.12, județul
Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.07.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24,
județul Dolj, telefon 0251/231.424, fax 0251/232.884, e-mail:

primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu în suprafață de 61 mp, amplasat în Municipiului Calafat, str.Traian, bloc I, parter, județul Dolj, ce aparține domeniului public al Municipiului Calafat, conform
H.C.L.Municipiul Calafat nr.71/18.06.2021 și temeiului legal
O.U.G. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în urma
unei solicitări înregistrate la Primăria Municipiului Calafat.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24,
județul Dolj. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 Lei, se achită
numerar la Casieria Primăriei Municipiului Calafat.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.08.2021, ora
13.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 18.08.2021, ora 13.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la Registratura Primăriei Municipiului
Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un exemplar original și un exemplar copie. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 19.08.2021, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr.24, județul Dolj.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei, nr.12, județul Dolj,
telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 21.07.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Todirești,
cu sediul administrativ în comuna Todirești, sat Todirești, nr.
174, județul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543,
e-mail: primariatodirești@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: un spațiu de 49,4mp, situat în satul
Soloneț, comuna Todirești, județul Suceava, înscris în
CF31304 al comunei Todirești, bun ce aparține domeniului
public al Comunei Todirești, cu destinația de cabinet medical.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din
O.U.G.57/03.07.2019 și conform Hotărârii Consiliului Local
nr.9 din 26 februarie 2021. 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. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care
se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se
poate obține de la Compartimentul administrație, juridic,
stare civilă, din U.A.T. Todirești, cu sediul în comuna Todirești, satul Todirești, nr.174, județul Suceava. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: 35 lei/exemplar, ce se achită numerar la
Casieria Comunei Todirești. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04.08.2021, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.08.2021, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Todirești, cu sediul în comuna Todirești, satul Todirești, nr.174, județul Suceava. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar
original, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.08.2021, ora
12.00, Primăria Comunei Todirești, comuna Todirești, nr.174,
județul Suceava. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
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sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, municipiul Suceava, Str.Ștefan cel Mare, nr.62, județul Suceava,
telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, email: trsv_birp@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 21.07.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T.Orașul
Berești, Berești, Str.Trandafirilor, nr.28, județul Galați, telefon
0236/342.329, fax 0236/342.316, e-mail: beresti@gl.e-adm.ro,
achizitii@orasulberesti.ro, cod fiscal 3346883. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren intravilan cu
o suprafață de 1.031mp, situat în Cvartalul 33, Parcela 15/1,
aparținând domeniului privat al Orașului Berești, județul Galați,
conform H.C.L.nr.32/30.06.2021 și temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Orașului Berești. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: documentația de atribuire se poate obține de la Compartimentul Licitații și Achiziții publice din cadrul Primăriei Orașului
Berești, Str.Trandafirilor, nr.28, județul Galați. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Costul obținerii unui exemplar este de 10Lei și se poate
achita cu numerar de la Casieria Primăriei Orașului Berești.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.08.2021, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 13.08.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei
Orașului Berești, Berești, Str.Trandafirilor, nr.28, județul Galați.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
1 exemplar original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 13.08.2021, ora 12.00, la sediul
Primăriei Orașului Berești, Str.Trandafirilor, nr.28, județul Galați.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/ sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, Galați, Str.Brăilei, nr.153, județul Galați, telefon
0236/460.333, fax 0236/412.130, email: trgalati@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 21.07.2021.
l 1.Denumirea si sediul organizatorului licitației, număr de
telefon/fax: Primăria Comunei Izvoarele, Județul Tulcea, Cod
Fiscal 4508568, Adresa: str.Școlii, nr.1, tel.0240/548.794, fax
0240/548.792, email: primariaizvoareletl@yahoo.com. 2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:
Obiectul licitației constă în vânzarea unui număr de 17 de loturi
de teren, proprietate privată a comunei Izvoarele, având următoarele date de identificare: 1.Com. Izvoarele -T46, CC1421/20,
115mp, nr. cadastral 32416, valoare pornire lot 1.133Ron; 2.
Com. Izvoarele -T46, CC1421/20/1, 31mp, nr.cadastral 32430,
valoare pornire lot 305Ron; 3. Com Izvoarele -T46,
CC1421/20/2, 62mp, nr.cadastral 33457, valoare pornire lot
611Ron; 4.Com Izvoarele -T46, CC1421/19/1, 120mp, nr.cadastral 32441, valoare pornire lot 1.182Ron; 5.Com Izvoarele -T46,
CC1421/30, 843mp, nr.cadastral 32472, valoare pornire lot
8.307 Ron; 6.Com Izvoarele -T46, CC1421/35, 1.329mp, nr.cadastral 32474, valoare pornire lot 13.095 Ron; 7.Com Izvoarele
-T46, CC1421/36, 389mp, nr.cadastral 32464, valoare pornire
lot 3.833Ron; 8.Com Izvoarele -T46, CC1421/22, 58mp, nr.
cadastral 33460, valoare pornire lot 572Ron; 9.Com Izvoarele
-T46, CC1421/22/1, 45 mp, nr. cadastral 32427, valoare pornire
lot 443Ron; 10.Com Izvoarele -T46, CC1421/22/2, 101 mp, nr.
cadastral 32422, valoare pornire lot 995Ron; 11. Com Izvoarele
-T46, CC1421/21, 115 mp, nr. cadastral 32422, valoare pornire
lot 1.133 Ron; 12. Com Izvoarele -T46, CC1421/21/1, 30 mp, nr.
cadastral 32435, valoare pornire lot 296 Ron; 13. Com Izvoarele
-T46, CC1421/21/2, 56 mp, nr. cadastral 32431, valoare pornire

lot 552 Ron; 14. Com Izvoarele -T46, CC1421/46, 842 mp, nr.
cadastral 32475, valoare pornire lot 8.297 Ron; 15. Com Izvoarele -T46, CC1421/48, 978 mp, nr. cadastral 32481, valoare
pornire lot 9.637 Ron; 16. Com Izvoarele -T46, CC1421/52, 978
mp, nr. cadastral 32480, valoare pornire lot 9.637 Ron; 17. Com
Izvoarele -T46, CC1421/53, 979 mp, nr. cadastral 32483, valoare
pornire lot 9.647 Ron. Vânzarea se face conform art.363 din
O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.
56/30.06.2021. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se găsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la
Primăria Comunei Izvoarele. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartiment resurse umane, Registratura, relatii cu publicul
din cadrul Primariei Izvoarele, județul Tulcea. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 50Lei, se poate achita cu numerar la Casieria
Primăriei Izvoarele. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.08.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.08.2021, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Izvoarele, din comuna Izvoarele, județul Tulcea. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 5.Data
şi locul la care se va desfaşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 16.08.2021, ora 10.00, Primăria Comunei Izvoarele,
județul Tulcea. 6.Denumire, adresă, nr. telefon ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Tulcea
-Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, str.Toamnei,
nr.15, Tulcea, cod poștal: 820127, tel: 0240/504276, fax:
0240/518544, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 20.07.2021.
l Foraj Bucuresti SA, cu sediul in București, str. Cpt. Aviator
Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cod de identificare
fiscală 1567268, număr de ordine în registrul comerţului
J40/1864/1991, prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică, pornind de la
pretul de 5.000.000 lei cu TVA, conform hotarare Adunare
creditori din 17.06.2021: - 4.563.372 actiuni, reprezentand
95,8013% din capitalul social al Foradex Vest SA cu sediul in
Bucuresti, str. Milcov, nr.5, cladirea C25, sector 1,
J40/3266/2012, CUI 29948491, pornind de la pretul de
4.600.000 lei; - proprietate imobiliara situata in Bucuresti, str.
Dej, nr.2-4, sector 1, formata din teren intravilan in suprafata
de 433,11 mp, inscris in CF vechi nr.19630 Bucuresti, Sector 1,
nr. cadastral vechi 9646, nr. cadastral/ topografic 210764 si
constructii: C1 - baraca, suprafata construita de 217,33 mp,

C2-distribuitor gaze, suprafata construita de 67,02 mp si
C3-remiza (punct) PSI, suprafata construita de 1,96 mp
inscrise in CF nr.19630 Bucuresti, Sector 1, nr. cadastral
210764-C1 pornind de la pretul de 187.394,96 lei fara TVA,
respectiv 223.000 lei cu TVA; - proprietate imobiliara situata
in com. Floresti, judet Prahova, inscrisa in CF nr.20847
Floresti, nr. cadastral 92, compusa din teren intravilan in
suprafata de 19.523 mp, pornind de la pretul de 89.915,97 lei
fara TVA, respectiv 107.000 lei cu TVA; - proprietate imobiliara situata in com. Porumbacu de Jos, sat Colun, judet Sibiu,
parcela 253/1, inscrisa in CF nr.105065 Porumbacu de Jos, nr.
cadastral 235, compusa din teren extravilan - pasuni in suprafata de 30.200 mp, pornind de la pretul de 27.731,09 lei fara
TVA, respectiv 33.000 lei cu TVA; - gestiune Tunisia, pornind
de la pretul de 31.092,44 lei fara TVA, respectiv 37.000 lei cu
TVA. Persoanele interesate vor achita taxa de participare de
17.850 lei TVA inclus care include caietul de prezentare şi vor
depune documentele necesare participarii la licitatie impreuna
cu taxa de garanţie de 500.000 lei până cel mai târziu în
preziua organizării licitaţiei, ora 12,00. Pasul minim de licitatie este de 1% din pretul de pornire a licitatiei. Regimul TVA
se stabileste conform prevederilor fiscale in vigoare. Licitaţia
va avea loc în data de 30.07.2021, ora 11/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800, 0728.980.322.

PIERDERI
l Pierdut certificat fiscal nr. 342161535 data eliberarii
07.09.2006 emis de Agentia Nationala de Administrare
Fiscala, jud. Hunedoara, pe numele Pizzini Sandro. Se
declară nul.
l Declar pierdută Legitimație acces în Aeroportul Internațional Henri Coandă București, pe numele Chiscaneanu Marius
Dorian. Această legitimație este declarată nulă.
l Subscrisa, Networld IT&C S.R.L., persoană juridică
română, cu sediul social în Mun.București, Str. Sirenelor,
nr.46A, Sector 5, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr.: J40/11738/2011, având cod
EUID: ROONRC.J40/11738/2011 și cod unic de înregistrare:
RO29169882, reprezentată legal prin dna Irina-Oana Ungureanu, în calitate de administrator, declarăm pierderea certificatului constatator eliberat la data de 30.09.2013, în baza
declarației pe proprie răspundere nr. 356750/25.09.2013
privind activitățile autorizate la sediu secundar al societății.
Declarăm certificatul sus-menționat nul.

DECESE
În data de 17 iulie a plecat dintre noi

ANCA MARIA MONICA POPA
soția regretatului ambasador Eugen Popa.

Mamă, soră și mătușă iubitoare, persoană de o rară distincție,
modestie, empatie, căldură sufletească și eleganță spirituală,
și-a trăit viața cu dăruire de sine, dedicând-o familiei, prietenilor
și muncii, inclusiv la multiple posturi în străinătate.
Înmormântarea a avut loc marți, 20 iulie la cimitirul Izvorul Nou.
O vom purta mereu în suflet și Dumnezeu să o odihnească!
Cristian, Cristina, Anca Maria.

