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OFERTE SERVICIU
l SC Bio Pack Solutions SRL caută 100 de 
livratori la domiciliu. Dacă sunteți interesați, 
sunați la nr. de telefon 0741.324.690.

l SC Sigilium Star SRL caută 2 ajutor 
bucătar, 1 bucătar și un pizzar. Dacă sunteți 
interesați, contactați-ne la nr. de telefon 
0753.859.186.

l SC Craft Restaurants SRL caută un 
bucătar și 2 ajutor de bucătar. Dacă sunteți 
interesat, vă rog să ne contactați la nr. de 
telefon 0742.036.402.

l SC Egregora Geriatrics Clinic SRL din 
Voluntari, Ilfov, angajează infirmiere. CV pe: 
office@jobtips.ro

l Verita International School in Bucharest is 
looking to appoint a Primary School Teacher 
to work within a creative and integrative 
school: Bachelor’s Degree in Psychology or 
Leadership; Master Degree is a plus; Certifi-
cate of Qualification/Diploma in Education; 
prior experience in schools; an excellent 
command or written and spoken English; 
a t t r a c t i v e  s a l a r y .  P h o n e : 
+4021.311.88.11/0732.011.147.

l Verita International School in Bucharest is 
looking to appoint a Primary School Prin-
cipal to work within a creative and integrative 
school: Bachelor’s Degree in Psychology or 
Leadership; Master Degree is a plus; Certifi-
cate of Qualification/Diploma in Education; 
prior experience in schools; an excellent 
command or written and spoken English; 
attractive salary. Phone: 0732.011.147.

l Codek Media Solutiions SRL din com.
Miroslava, jud.Iași, angajează 1 depanator 
telefoane mobile inteligente/tablete. Data 
l i m i t ă  d e p u n e r e  C V:  2 8 . 0 6 . 2 0 2 2 . 
Tel.0753.464.746.

l Paradise Bianca, cu sediul în com.Corbu, 
Constanța, angajează: 3 ajutori de bucătar, 3 
lucrători în bucătărie, 1 lucrător room-ser-
vice, 1 spălător vitrine și geamuri, 2 îngrijitori 
spații hoteliere. Condiții: studii primare, lb. 
engleză scris și vorbit. Mai multe relații la 
tel.0722.483.644.

l SC Nelida & Dana SRL, având CUI: 
37783726, cu sediul: Municipiul Băilești, 
Strada Victoriei, Nr.78, Bloc A0, Scara 1, Etaj 
2, Ap.14, Județ Dolj, angajează: Croitor- 
confecționer îmbrăcăminte, după comandă, 
cu cod COR 753201- 25 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul confecțiilor. Selecția 
are loc în data de 24.06.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

l SC Autouniversal SRL din Galați, Jud.
Galați, angajează 4 Spălători vehicule, cu cod 
COR 912201. Se solicită cunoștințe de limba 
engleză. Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații 
la telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot 
trimite la adresa  de email: documentesu-
port@gmail.com până la data de 29.06.2022.

l Societatea SC Amoon DCNR Cuisine SRL, 
cu sediul social în Loc.Craiova, Strada Mr. 
Gheorghe Șonțu, nr.14, Ap.1, înregistrată cu 
J16/1596/2021, CUI: 44472960, angajează: 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) cod 
COR 941201- 6 posturi  și ajutor bucătar cod 
COR 941101- 2 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: igen92241@gmai.com

l Erată la anunţul apărut în data de 
21.06.2022, în sensul că se anulează toate 
posturile publicate cu excepţia celui de mai 
jos, astfel: Unitatea Militară 01895 Chitila, cu 
sediul în Șos. de Centură Chitila -Rudeni, 
localitatea Chitila, jud. Ilfov, organizează 
concursul pentru ocuparea postului vacant 
de execuție de muncitor calificat tr. III 
(mecanic auto), studii generale sau medii, 
curs de calificare mecanic auto, vechime în 
muncă de 3 ani și 6 luni, vechime în speciali-
tate de 3 ani și 6 luni, astfel: -13.07.2022, ora 
10.00 -proba practică; -18.07.2022, ora 10.00 
–interviul. -data limită de depunere a dosa-
relor –05.07.2022, ora 15.30. Dosarele de 
concurs se depun la sediul 01895 Chitila Șos. 
de Centură Chitila -Rudeni, localitatea 
Chitila, jud. Ilfov. Informații suplimentare 
pot fi obținute de la secretarul comisiei de 
concurs la telefon 021.436.36.99, int. 218/133.

l Primaria comunei Bicaz-Chei, judetul 
Neamt, organizeaza concurs, pentru 
ocuparea functiei Contractuale de asistent 
medical debutant- studii potliceale sanita-
re,din cadrul Compartimentului Asistenta 
Sociala-Medicina Scolara,din aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei Bicaz-
Chei. Dosarele de inscriere se pot depune la 
sediul Primariei Bicaz-Chei, serviciul secre-
tariat si resurse umane, pana in data de 
30.06.2022, orele 15,30. Concursul va avea loc 
in Sala de Sedinte a Consiliului Local Bicaz 
Chei,constand in doua probe: Proba scrisa –
care se va sustine in data de 11.07.2022, ora 
10:00 si interviul – programat pentru data de 
14.07.2022,orele 10,00. Relatii suplimentare la 
telefon 0233/255712.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvol-
tare Medico-Militară ,,Cantacuzino” Bucu-
rești cu sediul în strada Splaiul Independenței 
nr.103, sector 5, localitatea București, organi-
zează concursul pentru ocuparea postului de: 
Șef serviciu grad II în cadrul microstructurii 
Serviciul Asigurarea Calității din Direcția 
Calitate. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:studii superioare de lungă durată 
în următoarele discipline știinţifice: inginerie 
chimică și inginerie biotehnologică, biologie, 
biochimie, chimie, farmacie, medicină; 
vechime în muncă: minim 10 ani din care 5 
ani în asigurarea calității în domeniul farma-
ceutic (fabricație medicamente de uz uman); 
vechime în specialitate: minim 10 ani, astfel: 
- 06.07.2022, ora 15.00, data limită de depu-
nere a dosarelor; - 14.07.2022, ora 09.00 - 
proba 
scrisă; - 20.07.2022, ora 09.00 – interviul. 
Depunerea dosarelor și organizarea concur-
sului 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: 
Marius Tărpan, telefon 0213069309, între 
orele 08.00-15.00.

l Administratia Comerciala Sector 6, orga-
nizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea   
functiei contractuale de execuție temporar 
vacante: — Inspector de Specialitate IA in 
cadrul Biroului Control si Urmarire 
Contracte. Cerinte :Studii superioare cu 
diploma de licenta. Vechime minima in speci-
alizarea studiilor - 3 ani. Concursul se va 
desfasura la sediul instituției din Sos. Virtuții 
nr.148 Sector 6, în data de 08.07.2022 orele 
10.00 proba scrisă. Data și ora susținerii 
interviului se va afișa odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Dosarele de înscriere se pot 
depune în 5 zile lucrătoare de la data afisarii 
anunțului. Pentru alte detalii va solicitam sa 
va adresati Compartimentului RU SSM PSI 
din cadrul Administratiei Comerciale Sector 
6 tel 021 316 12 97.

l Direcția de Asistență Socială a Munici-
piului Galați cu sediul în municipiul Galați, 
strada Fraternității nr. 1, bloc Șoim organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale de execuție temporar vacante de: 
logoped (1 post) – Agenția de Servicii Sociale 
Comunitare “Alternativa” din cadrul Direc-
ției de Asistență Socială a Municipiului 
Galați, conform prevederilor H.G. nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-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 superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Concursul se 
va desfășura astfel: - proba scrisă în data de 
11.07.2022, ora 10,00 la sediul Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Galați 
strada Fraternității nr. 1, bloc Șoim, - proba 
interviu în data de 15.07.2022, ora 10,00 la 
sediul Direcției de Asistență Socială a Muni-
cipiului Galați strada Fraternității nr. 1, bloc 
Șoim. Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Nivelul studiilor: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul fundamental: științe sociale - 
ramura de știință: psihologie și științe 
comportamentale, domeniul de licență: 
psihologie și științe educaționale. Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul. Alte condiții: Atestat 

de liberă practică eliberat de Colegiul Psiho-
logilor din România, specialitatea psihologie 
clinică sau psihopedagogie specială. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Galați 
strada Fraternității nr. 1, bloc Șoim. Relații 
suplimentare la sediul Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Galați strada Frater-
nității nr. 1, bloc Șoim, persoană de contact: 
D a n c i u  Cr i s t i n a  -  D i a n a ,  t e l e fo n 
0236/307.786, e-mail personal_das@primaria-
galati.ro.

l Departamentul pentru Relația cu Repu-
blica Moldova anunţă: Departamentul pentru 
Relația cu Republica Moldova organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale de execuţie vacante: - proba 
scrisă: 15 iulie 2022, începând cu ora 9.00, la 
sediul Departamentului pentru Relația cu 
Republica Moldova, - interviul: 21 iulie 2022, 
începând cu ora 9.00, la sediul Departamen-
tului pentru Relația cu Republica Moldova, 
Pentru toate posturile pentru care se organi-
zează concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de art. 3 din 
Anexa Hotărârii Guvernului nr. 286/ 2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Denu-
mirea posturilor scoase la concurs, comparti-
mentele din care fac parte, condiţii specifice, 
bibliografie: 1. Consilier IA (S) Direcția 
Programe, Proiecte, Juridic – Biroul Juridic și 
Avizare, 1 post. Condiții de participare: • Să 
fie absolvenţi de studii superioare în domeniul 
juridic finalizate cu diplomă de licență sau 
echivalentă la instituții de învățământ supe-
rior din țară sau străinătate recunoscute de 
către Ministerul Educației; • Perioada de 
ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, 
durata normală a timpului de muncă este de 8 
ore/zi, 40 ore/săptămână; • Vechime în 
muncă: minim 5 ani. 2. Consilier I (S) Direcția 
Management si Comunicare, Serviciul Mana-
gement - Compartimentul Administrativ, 1 
post. Condiții de participare: • Să fie absol-
venţi de studii superioare, finalizate cu 
diplomă de licență sau echivalenta la instituții 
de învățământ superior din țară sau străină-
tate recunoscute de către Ministerul Educa-
ției; • Perioada de ocupare nedeterminată, cu 
normă întreagă, durata normală a timpului de 
muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; • 
Vechime în muncă: minim 3 ani. 3. Consilier 
IA (S) Direcția Management si Comunicare, 
Serviciul Management - Compartimentul 
Administrativ, 1 post. Condiții de participare: 
• Să fie absolvenţi de studii superioare finali-
zate cu diplomă de licență sau echivalenta la 
instituții de învățământ superior din țară sau 
străinătate recunoscute de către Ministerul 
Educației; • Perioada de ocupare nedetermi-
nată, cu normă întreagă, durata normală a 
timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/
săptămână; • Vechime în muncă: minim 5 
ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun 
la sediul Departamentului pentru Relația cu 
Republica Moldova, din Str. Aleksandr 
Sergheevici Pușkin nr. 11, sector 1, București, 
începând cu data de 24.06.2022. Data limită 
pentru depunerea acestora – 06.07.2022, ora 
16:00. Condiţiile de participare și bibliografia 
se afișează pe site-ul instituției www.drrm.
gov.ro. Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei de concurs, Anca Vizante, telefon: 
+40 21 233 9687.

l Primăria Afumați cu sediul în șos. Bucu-
rești- Urziceni  nr.151, comuna Afumați, județ 
Ilfov organizează în data de 20.07.2022 
concurs recrutare pentru 2 posturi Referent– 
Compartiment Monitorizare Unități de 
Învățământ, 4 posturi Muncitor calificat– 
Compartiment Monitorizare Unități de 
Învățământ, 4 posturi Muncitor necalificat– 
Compartiment Monitorizare Unități de 
Învățământ, 1 post Îngrijitor– Compartiment 
Monitorizare Unități de Învățământ și 1 post 
Șofer –Compartiment Monitorizare Unități 
de Învățământ. Condiții de participare 
pentru Referent: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, fără vechime în 
muncă. Condiții de participare pentru 
Muncitor calificat : studii medii/ generale, 
fără vechime în muncă, calificare: dulgher/ 
lăcătuș mecanic/ analist programator/ agent 
pază. Condiți i de participare pentru 
Muncitor necalificat: studii medii/generale, 
fără vechime în muncă. Condiții de partici-
pare pentru Îngrijitor : studii medii/ generale, 
fără vechime în muncă. Condiții de partici-
pare pentru Șofer: studii medii/ generale, fără 
vechime în muncă, permis de conducere 

categoria B, C, D. Dosarele se depun la sediul 
Primăriei Afumați în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 23.06.2022 până la 
data de 06.07.2022, ora 16:00. Alte informaţii 
pot fi obţinute la doamna Marin Elena 
Beatrice– Consilier Asistent Primăria 
Afumați, email: secretariat@primariaafu-
mati.ro, telefon: 021.352.94.24.

l Anunţ Amânare Concurs: Nume Instituţie: 
Editura Academiei Române, cu sediul în 
localitatea București, Calea 13 Septembrie, 
număr 13, judeţul București, anunţă 
amânarea concursului conform HG 286/2011 
pentru ocuparea posturilor de redactori, 
organizat iniţial: -Proba scrisă în data de 
05.07.2022, ora 11, -Proba interviu în data de 
07.07.2022, ora 11, astfel:  la o dată care se va 
comunica ulterior. Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a număr 644/10.06.2022, 
pagina 1, cod 336.803 și în Jurnalul din data 
de 10 Iunie 2022. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Primăria Domnești, cu sediul în Șos. Al. 
Ioan Cuza nr.25-27, comuna Domnești, județ 
Ilfov organizează în data de 19.07.2022 
concurs recrutare pentru ocuparea postului 
contractual de: Bucatar– Compartiment 
Învățământ Preșcolar. Condiții de partici-
pare: studii medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; calificare de bucătar și 
minimum 10 ani vechime în muncă. Dosarele 
se depun la sediul Primăriei Domnești în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului, respectiv de la data de 
23.06.2022 până la data de 06.07.2022, ora 
16:00. Persoană de contact: Stanca Raluca 
Gabriela– Inspector Asistent, Primăria 
Domnești, email primariadomnestiif@prima-
riadomnesti.ro, telefon: 021.351.52.56.

l Direcția Generală de Administrare a Unită-
ților de Învățământ și de Sport Sector 4 cu 
sediul în Bld. George Coșbuc nr.6-16, sector 4, 
București, organizează concurs de recrutare 
pe perioadă determinată 1 an a funcțiilor 
contractual vacante: -1 post consilier, treapta 
profesională IA, în cadrul Biroului Resurse 
Umane și Control Intern, conform HG 
286/23.03.2011, condiții pentru participarea la 
concurs: studii superioare– universitare de 
licență absolvite cu diplomă, vechime în speci-
alitatea studiilor– nu este cazul, vechime 
muncă – min.6 luni. Constituie avantaj, deți-
nerea atestatului de inspector resurse umane. 
-1 post referent, treapta profesională IA, în 
cadrul Biroului Buget, Financiar- Contabili-
tate, conform HG 286/23.03.2011, condiții 
pentru participarea la concurs: studii medii– 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime 
în specialitatea studiilor– nu este cazul, 
vechime muncă– nu este cazul. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 
15.07.2022, ora 10.00; -proba interviu în data 
de 20.07.2022, ora 10.00. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
respectiv 24.06.2022-07.07.2022  la sediul 
Direcției Generale de Administrare a Unită-
ților de Învățământ și de Sport Sector 4 din 
Bld. George Coșbuc, nr.6-16, sector 4 sau pe 
adresa de e-mail office@dgauis.ro. Relații 
supl imentare se pot obț ine la sediul 
D.G.A.U.I.S. S4, persoana de contact Lupu 
Anca, e-mail: office@dgauis.ro, telefon: 0766 
976.198.

l Unitatea militară 01919 Otopeni din Minis-
terul Apărării Naționale, organizează 
concurs pentru încadrarea unui post vacant 
de personal civil contractual de tehnician IA 
la Formație reparații sisteme de radiocomuni-
cații, radionavigație și radiolocație, Atelier 
reparații avionică, Secție reparații și lucrări 
complexe aeronave din Unitatea Militară 
01919: studii medii, vechime în muncă minim 
6 ani și 6 luni, vechime în specialitatea studi-
ilor minim 3 ani. Concursul se va desfășura la 
sediul U.M. 01919 Otopeni, astfel: -07.07.2022, 
până la ora 14:00– data limită de depunere a 
dosarelor; -15.07.2022, începând cu ora 10:00– 
proba practică; -21.07.2022, începând cu ora 
10:00– interviu. Depunerea dosarelor și 
organizarea concursului se vor face la sediul 
U.M. 01919, Strada Zborului nr.1, localitatea 
Otopeni, județul Ilfov, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
021.350.61.33 interior 534, de luni până vineri, 
între orele 07.00-15.00.

l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînfi-
ințată prin H.G. 347/1990 cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată Academiei 
Române, organizează în condițiile Regula-
mentului- cadru de organizare și desfășurare 
a concursului pentru ocuparea unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale în cadrul unității 
Casa Oamenilor de Stiință/ Clubul Oame-
nilor de Știință, concursuri pentru ocuparea, 
pe durată nedeterminată, a 3 posturi contrac-
tual vacante: •1 post Referent specialitate IA; 
•1 post Referent IA (M); •1 post muncitor 
calificat I/Instalator. Condiţii de participare 
la concurs pentru postul Referent de speciali-
tate IA(S)- Probă scrisă și interviu: -studii 
superioare economice de lungă durată, absol-
vite cu licență; -vechime minimă în domeniul 
financiar-contabil de 3 ani; -vechime în 
muncă în instituții publice constituie un 
avantaj; -să posede cunoștințe temeinice în 
ceea ce privește sistemul organizatoric și 
financiar-contabil; -să posede cunoștinte 
solide în ceea ce privește legislația în vigoare 
privind domeniul financiar-contabil al insti-
tuțiilor publice și a aplicatiei FOREXEBUG; 
-să probeze o bună cunoaștere a contabilității 
computerizate; -să probeze cunoștinte/ 
competențe de operare PC, programul Micro-
soft Office (Word, Excel). Condiţii de partici-
pare la concurs pentru postul de Referent 
IA(M) -Probă scrisă și interviu: -studii medii; 
-vechime în muncă de minim 6 ani; -abilități 
operare PC MS Office (Word, Excel). Condiţii 
de participare la concurs pentru o postul de 
Muncitor calificat I /Instalator- Probă prac-
tică și interviu: -Studii generale/ medii și 
calificare instalator; -Vechime totală în 
muncă de minim 7  ani. Concursurile se orga-
nizează la sediul unității Casa Oamenilor de 
Știință din clădirea Casa Academiei, Calea 13 
Septembrie nr.13, sector 5, Bucuresti, după 
cum urmează: 1. Afișarea anunțului la sediul 
unității se face în data de 23.06.2022; 2. Data 
limită până la care se pot depune personal 
actele pentru dosarul de concurs la sediul 
unității este 07.07.2022 ora 14.00. 3. Etapa I –
selecție dosare– 08.07. 2022, ora 15.00. 4. 
Etapa II –Proba scrisă/ practică– 25.07.2022: 
-Pentru postul Referent de specialiate IA (S) 
și Referent IA(M) ora 10.00; -Pentru postul 
Muncitor calificat I/Instalator -ora 11.00; 5. 
Etapa III –Interviul– 27.07.2022: -Pentru 
postul Referent de specialiate IA (S) și Refe-
rent IA(M)– ora 10.00; -Pentru postul 
Muncitor calificat I/Instalator -ora 11.00; 
Secretariatul comisiei de concurs între orele 
09.00-14.00 zi lucrătoare este asigurat de către 
Macovei Rebeca și Dobre Doina tel. 
021.318.24.40, 021.318.81.06 /interior 2708, 
e-mail rebeca.macovei@acad.ro. Anunțul 
detaliat, care conține Bibliografia și Tematica 
de concurs, va fi afișat la sediul unității și pe 
http://www.cos-restaurant-bucuresti.ro/, în 
data de 23.06.2022.

l Anunt concurs recrutare pentru ocuparea 
unui post de ingrijitor-personal contractual. 
Școala Nationala de Grefieri organizeaza 
concurs pentru ocuparea/pe durata nedeter-
minata, a unui post de ingrijitor-personal 
contractual, cu minimum studii gimnaziale si 
minimum 1 an vechime in munca, in cadrul 
Departamentului economico-financiar si 
administrativ-Compartiment secretariat, 
protocol si administrativ. Concursul va avea 
loc la sediul Scolii Nationale de Grefieri din 
Bucuresti, bd.Regina Elisabeta nr. 53, sector 5 
dupa cum urmeaza 19.07.2022, ora 11.00-
proba practica; 26.07.2022, incepand cu ora 
10.00-proba interviului. In vederea partici-
parii la concurs, candidatii vor depune dosa-
rele pana la data de 11 iulie 2022, ora 16.00, la 
sediul Scolii Nationale de Grefieri, etaj 4, 
secretariat. Alte informatii si date relevante 
privind organizarea concursului sunt publi-
cate pe pagina de internet a institutiei 
noastre: www.grefieri.ro, la sectiunea: 
„Concursuri“-“Cariere“-“personal contrac-
tual“. Datele de contact ale persoanei care 
asigura secretariatul comisiei de concurs sunt 
urmatoarele Georgiana Alexandra-Tanga, tel. 
021/4076283, adresa de email:georgiana.
tanga@grefieri.ro

l Unitatea Militară 01895 Chitila, cu sediul 
în str. Șos. de Centură Chitila -Rudeni, locali-
tatea Chitila, jud. Ilfov,  organizează 
concursul pentru ocuparea următoarelor 
posturi astfel: 1.Post vacant de conducere de 
personal civil contractual, șef birou contabili-
tate, în cadrul microstructurii financiar 
-contabile, studii superioare într-unul din 
domeniile contabilitate, finanţe, economie, 
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specializările: contabilitate şi informatică de 
gestiune, finanțe şi bănci, economie generală, 
economie şi finanţe, vechime în muncă 5 ani, 
vechime în special itate 5 ani, astfel: 
-15.07.2022, ora 10.00 -proba scr isă; 
-21.07.2022, ora 10.00 –interviul. -data limită 
de depunere a dosarelor –07.07.2022, ora 
15.30. Dosarele de concurs se depun la sediul 
U.M 01895 Chitila, cu sediul în str. Șos. de 
Centură Chitila -Rudeni, localitatea Chitila, 
jud. Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile orag-
nizatorice necesare.  2.Post vacant de execuţie 
de personal civil contractual, economist gr. II 
în cadrul biroului contabilitate, în cadrul 
microstructurii financiar -contabile, studii 
superioare într-unul din domeniile de studiu: 
contabilitate, finanţe, economie, manage-
ment, cibernetică şi statistică, toate speciali-
zările domeniilor menţionate mai sus, 
vechime în muncă 6 luni, vechime în speciali-
tate 6 luni, astfel: -15.07.2022, ora 10.00 
-proba scrisă; -21.07.2022, ora 10.00 –inter-
viul. -data limită de depunere a dosarelor 
–07.07.2022, ora 15.30. Dosarele de concurs se 
depun la sediul U.M 01895 Chitila, cu sediul 
în str. Șos. de Centură Chitila - Rudeni, loca-
litatea Chitila, jud. Ilfov, unde vor fi afişate şi 
detaliile oragnizatorice necesare. 3.Post 
vacant de execuție de personal civil contrac-
tual, muncitor calificat IV (bucătar), în 
cadrul popotei, studii medii, vechime în 
muncă de 3 ani,curs de calificare bucătar, 
astfel: -15.07.2022, ora 10.00 -proba scrisă; 
-21.07.2022, ora 10.00 –interviul. -data limită 
de depunere a dosarelor –07.07.2022, ora 
15.30. Dosarele de concurs se depun la sediul 
U.M 01895 Chitila, cu sediul în str. Șos. de 
Centură Chitila - Rudeni, localitatea Chitila, 
jud. Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile orag-
nizatorice necesare. Informații suplimentare 
pot fi obținute de la secretarul comisiei de 
concurs la telefon 021.436.36.99, int. 218/133.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul în oraş 
Făget, str.Spitalului Nr.4, judeţul Timiş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante, de: Muncitor necalificat 
-un post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget astfel: -Proba scrisă în data 
de 15.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 15.07.2022, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii specifice: Pentru 
postul de muncitor necalificat: -nu sunt 
condiții de vechime şi de studii. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții generale: -nu 
au fost condamnați definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul; -au o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
pana la data de 07.07.2022, ora 13.00, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Făget, str.Spita-
lului Nr.4. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, persoană de 
contact: Ing. Ursulescu Danuta, telefon 
0256/320.860 int.19, E-mail: contact@spital-
faget.ro

l Consiliul Județean Ialomița, cu sediul în 
Piața Revoluției, nr.1, Slobozia, organizează 
concurs în data de 15.07.2022, ora 10.00, 
pentru ocuparea unei funcții contractuale de 
administrator I, în cadrul Direcției Achiziții 
şi Patrimoniu- Personal Deservire, Protocol 
Administrativ, Protecția Muncii. Programul 
concursului: 23.06.2022- publicitate concurs, 
15.07.2022, ora 10.00- proba scrisă. Interviul 
se susține de regulă, într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise şi se afişează obligatoriu odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul Consi-
liului Județean Ialomița până în data de 
06.07.2022, inclusiv, ora 16.30. Condiții de 
participare: candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de art.3, 
Titlul I din HG nr.286/2011, actualizată, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugerat 
plătit din fonduri publice: -studii medii sau 
şcoală profesională, profil industrial; 
-vechime minimum 6 ani în specialitatea 
studiilor absolvite. Concursul se va desfăşura 
la sediul Consiliului Județean Ialomița. 
Relații suplimentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, persoana de contact Cuciureanu 
Paulica Gabriela, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Teatrul pentru Copii şi Tineret Colibri 
Craiova, județul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform H.G.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, astfel: 1. Denu-
mire post: Contabil Șef, grad profesional II, 
durata contractului pe perioadă nedetermi-
nată. 2. Nivelul studiilor şi vechimea în 
muncă: -Condiții de studii: studii universitare 
absolvite cu diplomă, în specializarea conta-

bilitate. Condiții de vechime: minim 7 ani 
vechime în domeniu, din care minim 5 ani în 
contabilitate bugetară. 3.Tipul probelor de 
concurs, locul, data şi ora desfăşurării aces-
tora: Concursul va avea loc la sediul 
Teatrului pentru Copii şi Tineret Colibri 
Craiova, strada Calea Bucureşti nr.56, 
Craiova, Dolj: -probă scrisă, data: 25 Iulie 
2022, ora 10.00; -interviul în data: 28 Iulie 
2022, ora 10.00. Dosarele pentru concurs se 
depun la sediul Teatrului pentru Copii şi 
Tineret Colibri Craiova, strada: Calea Bucu-
reşti nr.56, la Compartimentul Administrativ, 
până la data de 07.07.2022, inclusiv, ora 16.00. 
Persoană de contact: Stoian Mihaela, secretar 
comisie concurs, tel.0251/416.323.

l Primăria Comunei Bozovici, cu sediul în 
comuna Bozovici, nr.251B, judeţul Caraş 
Severin, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de 
referent 1A, pe perioadă determintă, 
respectiv până la data de 19.09.2022, în 
cadrul Compartimentului de Implementare 
Proiecte Finantațe din Fonduri Externe 
nerambursabile pentru proiectul: „Amena-
jare drumuri agricole în comuna Bozovici, 
județul Caraş Severin”, conform H.G.nr.286 
din 23.03.2011. Concursul se va desfăşura la 
sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data 
de 15.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 18.07.2022, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -Studii: medii; 
-Vechime: -nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
instituției, respectiv până în data de 
07.07.2022, ora 16.00. Relaţii suplimentare: la 
sediul instituției, tel.0255/242.145-242.612 sau 
0720.052.448.

l Administrația Bazinală de Apă Olt, insti-
tuție publică, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. 
Remus Bellu nr.6, jud. Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant, corespunzător funcției  contractuale 
de execuție, pe perioadă nedeterminată: * 
inginer în cadrul serviciului Fundamentare, 
Suport Tehnic şi Urmărire Intervenții cu 
Caracter Investițional. Condiții de partici-
pare la concurs:  1. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale prevăzute 
de art.3 din Regulamentul – Cadru aprobat 
prin H.G. 286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 2.Condițiile specifice nece-
sare în vederea participării la concursul 
pentru ocuparea postului corespunzător 
funcției contractuale de execuție: - Studii 
superioare universitare absolvite cu diplomă 
de licență, cu următoarele specializări în 
domeniul: construcții hidrotehnice, energe-
tică, îmbunătățiri funciare, construcții civile 
şi industriale, căi ferate, drumuri şi poduri. - 
Minimum 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor. Concursul se va desfăşura la sediul 
Administrației Bazinale de Apă Olt din str. 
Remus Bellu nr.6, Râmnicu Vâlcea, jud. 
Vâlcea, după cum urmează: 18.07.2022 ora 
09.00 - proba scrisă; 21.07.2022 ora 09.00 - 
interviu. Data limită până la care candidații 
vor depune documentele pentru dosarul de 
concurs este 07.07.2022 (inclusiv), ora 15.30 la 
sediul Administrației Bazinale de Apă Olt. 
Informații suplimentare cu privire la biblio-
grafie, conținut dosar, grafic desfăşurare 
concurs/examen, sunt afişate pe site ul şi la 
sediul instituției relații la tel: 0250/739881 
int.118 sau 119.

l Direcția Județeană de Management Inte-
grat al Deşeurilor şi Protecția Animalelor 
Gorj, cu sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei, 
nr.4, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale de 
execuție/ conducere vacante: I.Inspector de 
specialitate, gradul profesional IA la 
Compartimentul de Management Integrat al 
Deşeurilor (Localitățile/Comunele Novaci, 
Crasna, Săcelu, Muşeteşti, Bengeşti-Cio-
cadia), perioadă nedeterminată. II.Inspector 
de specialitate, gradul profesional IA- la 
Compartimentul de Management Integrat al 
Deşeurilor (Localitățile/Comunele Padeş, 
Tismana, Godineşti, Câlnic, Teleşti), peri-
oadă nedeterminată. A.Condiții de partici-
pare la concurs. 1)Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată absolvite/
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în dome-
niul: ştiințe inginereşti/economic/juridic. 2)
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției- minimum 7 ani. B.Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concursului. 
Concursul se va desfăşura la sediul Direcției 
Județene de Management Integrat al Deşeu-
rilor şi Protecția Animalelor Gorj, strada 
Victoriei, nr.4, etaj 2 sau, după caz, la sediul 
Universității Constantin Brâncuşi, strada 
Tineretului, nr.4, Târgu Jiu, astfel: 15 iulie 
2022, începând cu ora 10.00- proba scrisă; 
-interviul se va susține într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. C.Candidații vor depune 
dosarul de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunțului, la 
sediul Direcției Județene de Management 
Integrat al Deşeurilor şi Protecția Anima-

lelor Gorj respectiv în perioada 24.06.2022-
07.07.2022. III.Inspector de specialitate, 
gradul profesional II la Compartimentul de 
Management Integrat al Deşeurilor (Comu-
nele Stejari, Logreşti, Berleşti, Bustuchin, 
Licurici), perioadă nedeterminată. A. 
Condiții de participare la concurs. 1)Studii 
de specialitate: studii superioare de lungă 
durată absolvite/studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, în domeniul: ştiințe inginereşti /
economic/juridic. 2)Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției- 
minimum 1 an. B.Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului. Concursul se va 
desfăşura la sediul Direcției Județene de 
Management Integrat al Deşeurilor şi 
Protecția Animalelor Gorj, strada Victoriei, 
nr. 4, etaj 2 sau, după caz, la sediul Universi-
tății Constantin Brâncuşi, strada Tinere-
tului, nr.4, Târgu Jiu, astfel: 15 iulie 2022, 
începând cu ora 10.00, proba scrisă; -Inter-
viul se va susține într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. C.Candidații vor depune 
dosarul de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunțului, la 
sediul Direcției Județene de Management 
Integrat al Deşeurilor şi Protecția Anima-
lelor Gorj respectiv în perioada 24.06.2022-
07.07.2022. IV. Inspector de specialitate, 
gradul profesional I- la Compartimentul 
pentru protecția animalelor aflate în pericol, 
perioadă nedeterminată. A.Condiții de parti-
cipare la concurs. 1)Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată absolvite/
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă: ştiințe 
juridice. 2) Specializarea: -drept 3)Vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției- minimum 4 ani. B.Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului. Concursul se 
va desfăşura la sediul Direcției Județene de 
Management Integrat al Deşeurilor şi 
Protecția Animalelor Gorj, strada Victoriei, 
nr.4, etaj 2 sau, după caz, la sediul Universi-
tății Constantin Brâncuşi, strada Tinere-
tului, nr. 4, Târgu Jiu, astfel: -25 iulie 2022, 
începând cu ora 10.00, proba scrisă; -inter-
viul se va susține într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. C.Candidații vor depune 
dosarul de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunțului, la 
sediul Direcției Județene de Management 
Integrat al Deşeurilor şi Protecția Anima-
lelor Gorj respectiv în perioada 24.06.2022-
07.07.2022. V.Director adjunct, gradul 
II- Compartimentul pentru prevenirea, 
reducerea generării deşeurilor şi gospodă-
rirea localităților şi Compartimentul pentru 
protecția animalelor aflate în pericol, peri-
oadă nedeterminată. A.Condiții de partici-
pare la concurs. 1)Studii de specialitate: 
ştiințe inginereşti, medicină veterinară, 
drept, mediu. 2)Condiții specifice: permis de 
conducere, categoria B, C şi E. 3) Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției- minimum 3 ani. B.Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului. Concursul se 
va desfăşura la sediul Direcției Județene de 
Management Integrat al Deşeurilor şi 
Protecția Animalelor Gorj, strada Victoriei, 
nr.4, etaj 2 sau, după caz, la sediul Universi-
tății Constantin Brâncuşi, strada Tinere-
tului, nr.4, Târgu Jiu, astfel: 3 august 2022, 
începând cu ora 10.00- proba scrisă; -inter-
viul se va susține într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. C.Candidații vor depune 
dosarul de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunțului, la 
sediul Direcției Județene de Management 
Integrat al Deşeurilor şi Protecția Anima-
lelor Gorj respectiv în perioada 24.06.2022-
07.07.2022. Date de contact ale persoanelor 
care asigură secretariatul comisiei de 
concurs: Compartimentul resurse umane, 
relații publice, secretariat şi administrativ 
din cadrul Direcției Județene de Manage-
ment Integrat al Deşeurilor şi Protecția 
Animalelor Gorj, adresa de corespondență: 
Municipiul Târgu- Jiu, str.Victoriei, nr.4, et.2, 
camera 244, telefon/fax 0253.216.132, adresă 
de e-mail: sjgdasgorj@yahoo.com

l Spitalul Clinic de Urgenţă Pentru Copii 
„Sf.Maria” Iaşi organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea următorului post 
vacant, pe perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 
modificată şi completată de HG 1027/2014: 
1.Compartiment securitatea muncii, psi, 
protecţie civilă şi situaţii de urgenţă- 1 post 
de şef serviciu voluntar pentru situații de 
urgență cu studii superioare. Concursul 
constă în următoarele etape succesive: 
selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi 
interviu. Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: 1.Perioada pentru depunerea dosarelor 
de înscriere este 24.06.2022-07.07.2022, ora 
16.00. 2.Data şi ora organizării probei scrise: 
18.07.2022, ora 10.00. 3.Data şi ora inter-
viului: 22.07.2022, ora 10.00. 4.Locul depu-
nerii dosarelor şi al organizării probelor de 
concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Sf.Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu, 
nr.62. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de şef serviciu voluntar 

pentru situații de urgență: -studii: absolvent 
de învățământ universitar de lungă durată, 
cu diplomă de licență, în domeniul tehnic, -să 
aibă avizul inspectoratului competent terito-
rial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.6 
din Ordinul MAI nr. 75/2019; -să fie apt din 
punct de vedere fizic, medical şi psihologic, 
-nu necesită vechime. Anunţul de concurs, 
bibliografia şi tematica sunt afişate la avizier 
şi pe site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro. 
Relaţii suplimentare se obţin de la persoana 
care asigură secretariatul comisiei de 
concurs, Serviciul Resurse Umane: telefon 
0730.260.239.

l Societatea Agcore Services SRL, cu obiect 
de activitate- Cultivarea şi recoltarea de 
cereale şi pregătirea semințelor; servicii de 
castrare şi recoltare a porumbului de 
sămânță- anunță organizarea în data de 28 
iunie 2022 a concursului pentru ocuparea 
postului vacant de conducător întreprindere 
mică- patron (girant) în agricultură (cod COR 
131122). Persoanele interesate să aplice pot 
trimite CV-urile până la data de 25 iunie 
2022, inclusiv, la adresa de e-mail: mihaela.
gavrila@agcoreservices.com, proba inter-
viului urmând să aibă loc pe data de 28 iunie 
2022 la o locație din Bucureşti, ce urmează a 
fi comunicată telefonic celor selectați în baza 
CV-urilor transmise. Menționăm că activi-
tatea va presupune şi deplasări în țară, la 
punctul de lucru din jud.Brăila. Avantaje: 
experiență relevantă anterioară în domeniul 
societăților cu specific agricol- cultivarea şi 
recoltarea de cereale şi pregătirea semințelor, 
pe poziții de conducere. Studii: superioare; 
specializări sau supraspecializări în agricul-
tură.

l Primăria Comunei Ilişeşti, Județul 
Suceava, organizează concurs la data de 
25.07.2022, ora 10.00 (proba scrisă) şi la data 
de 26.07.2022, ora 10.00 (interviul), pentru 
ocuparea, pe perioadă  nedeterminată, a 
funcţiei publice vacante de consilier clasa  a I 
a, grad profesional debutant din cadrul 
compartimentului de stare civilă, din 
aparatul de specialitate al primarului 
comunei Ilişeşti, cu durata normală a 
timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 ore/săptă-
mână. Concursul pentru ocuparea, pe peri-
oadă nedeterminată, a funcţiei publice 
vacante de consilier clasa  a I a, grad profesi-
onal debutant din cadrul compartimentului 
de stare civilă va avea loc la sediul Primăriei 
Comunei Ilişeşti, Județul Suceava. Perioada 
de  depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs: 23.06.2022, ora 08.00-12.07.2022, ora 
15.30; data selecției dosarelor de concurs: 
13.07.2022, ora 10.00; dată probă scrisă: 
25.07.2022, ora 10.00; data afişării rezulta-
telor la proba scrisă: 25.07.2022, ora 15.00; 
dată interviu: 26.07.2022, ora 10.00; data 
afişării rezultatelor la interviu: 26.07.2022, 
ora 15.00; data afişării rezultatelor finale ale 
concursului: 26.07.2022, ora 15.30. Dosarul 
de înscriere se va depune la sediul Primăriei  
comunei Ilişeşti, la registratura Primăriei 
comunei Ilişeşti, judeţul Suceava, până la 
data de 12.07.2022, ora 15.30 şi va  cuprinde: 
a)formularul de înscriere; b) curriculum 
vitae; c) copia actului de identitate; d)copii 
ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor 
documente care atestă efectuarea unor speci-
alizări şi perfecţionări; e)copia carnetului de 
muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă şi în specialitatea studi-
ilor solicitate pentru ocuparea postului/
funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; f) 
copia adeverinţei care atestă starea de sănă-
tate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; g)cazi-
erul judiciar; i)declaraţia de consimţământ 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal. Condițiile generale de participare 
la concurs sunt: a)să fie cetăţean român, 
cetăţean al altor state member UE sau al 
statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European cu domiciliul în România; b)să fie 
cunoscător al limbii române, scris şi vorbit; c) 
să aibă vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)să aibă capacitatea 
deplină de exerciţiu; e) să aibă o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe bază de examen 
medical de specialitate; f)să nu fi fost 
condamnat pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni; g) să îndeplinească conditţile de studii 
şi vechime sau alte condiţii specifice postului 
scos la concurs. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs sunt: -studii universitare- 
ştiinţe juridice sau administrative, absolvite 
cu diplomă de licență, sau echivalent, nece-
sare exercitării funcției publice vacante de 
consilier stare civilă, clasa  a I a, grad profe-
sional debutant. Informații suplimentare se 
pot obține la telefon: 0230.521.248 sau la 
e-mail: primaria_ ilisesti@ yahoo.com

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 Numiții Goia Ioan, Goia Gavril şi Goia 
Gheorghe, persoane cu domiciliul necu-
noscut, sunt citați la Judecătoria Huedin în 
data de 26.10.2022, ora 11.30, în dosar 
2042/242/2020, în calitate de pârâți.

l Numiții Csurtyn Peter şi Rusz Ilona, 
persoane cu domiciliul necunoscut, sunt citați 
l a  Ju d e c ă t o r i a  H u e d i n ,  î n  d o s a r 
2446/242/2021, termen: 26.09.2022, ora 12.00.

l Aducem la cunoştința Doamnei Chelaru 
(fosta Mastacan) Adela, cu domiciliul în Satul 
Vaduri, Comuna Iana, Județul Vaslui că este 
citată şi trebuie să se prezinte la Judecătoria 
Bârlad, Județul Vaslui în data de 13.07.2022, 
ora 08.30, în calitate de Intimat în Dosarul 
nr.4317/189/2020, având ca obiect declararea 
judecătoarească a morții.

DIVERSE
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina 
reprezentata prin practician in insolventa 
Ciulianu Elena Cozmina, anunta prin 
prezenta, numirea acesteia in calitate de  
lichidator  judiciar  al societatii X Pack Deli-
very SRL cu sediul in Bucureşti, Sector 1, 
Bld. Dacia, Nr. 26, Sala 1, Cod unic de înre-
gistrare   37652011 Număr de ordine în Regis-
trul Comerţului: J40/7830/2017, conform 
Incheierii (hotararii) din data de 07.06.2022  
pronunţată de Tribunalul Bucuresti - Secţia a 
VII - a Civila în dosarul nr. 15698/3/2021 prin 
care s-a dispus înlocuirea lichidatorului judi-
ciar Master Insol SPRL  cu lichidatorul judi-
ciar Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul 
în comuna Muşăteşti, județul Argeş, în cali-
tate de proiectant pentru: amenajamentul 
fondului forestier proprietate privată aparți-
nând Obştea Moşnenilor Pripoara Surdoiu, 
cu sediul în comuna Perişani, județul Vâlcea, 
în suprafață de 196,15 ha, fond forestier 
situat pe raza comunei Perişani, județul 
Vâlcea, anunță 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 Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.6, jud 
Vâlcea, de luni până joi, orele 09.00-11.00. 
Observații/comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul A.P.M. Vâlcea, în termen de 18 
zile de la data publicării anunțului.  

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul 
în comuna Muşăteşti, județul Argeş, în cali-
tate de proiectant pentru: amenajamentul 
fondului forestier proprietate privată aparți-
nând Obştea Moşnenilor Pripoara Surdoiu, 
cu sediul în comuna Perişani, județul Vâlcea, 
în suprafață de 196,15 ha, fond forestier 
situat pe raza comunei Perişani, județul 
Vâlcea, anunță 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 Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.6, jud 
Vâlcea, de luni până joi, orele 09.00-11.00. 
Observații/comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul A.P.M. Vâlcea, în termen de 15 
zile de la data publicării anunțului.  

l Anunț public 3. SC Avicola Buftea SA şi 
SC Waref Rom SRL prin Șerban Marian, 
având sediul în str. Merişori, nr.18, oraşul 
Buftea, județul Ilfov, titular al Planului PUZ- 
Complex Rezidențial şi Funcțiuni Comple-
mentare Buftea- EST (comerț, servicii, 
echipamente utilitare, etc), propus în Oraş 
Buftea, Str. Bucureşti-Târgovişte, nr.4: N.C. 
59196, N.C. 59198, N.C. 3334, N.C. 50344 şi 
N.C. 57369, județul Ilfov, anunţă publicul 
interesat asupra parcurgerii etapei de înca-
drare în cadrul şedinței Comitetului Special 
Constituit din data de 08.06.2022, urmând ca 
planul/programul propus să fie supus proce-
durii de adoptare fără aviz de mediu. Obser-
vații/comentarii şi sugestii se primesc în scris 
la sediul APM Ilfov, tel. 021.430.14.02, 
0749.598.865, în termen de 10 zile  calendaris-
tice de la publicarea anunțului.

l SC Rogvaiv Energy SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire centrală electrică foto-
voltaică (CEF) cu puterea instalată de 
150MW cu stocarea unei capacități de 
600MW energie”, propus a fi amplasat în 
județul Brăila, comuna Vădeni, CF 74726, 
74724, 74732, 74639, 71065, 71561, 74869, 
74872, 74864, 74954, 74875, 74873, 74121, 
70958, 70910, 70914, 70915, 70916, 70917, 
70918, 70919, 70973, 74320, 75144, 75562, 
77467, 77469, 70912, 70911. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru protecția Mediului 
Brăila din mun.Brăila, Bd.Independenței, 
nr.16, Bl.B5 şi la sediul SC Rogvaiv Energy 
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SRL din județul Brăila, comuna Vădeni, sat 
Baldovinești, Calea Moș Anghel nr.487B, în 
zilele lucrătoare între orele 09.00-13.00. 
Observațiil publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Brăila.

l SC Renew Delta Energy SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire centrală electrică foto-
voltaică (CEF) cu puterea instalată de 
150MW cu stocarea unei capacități de 
600MW energie”, propus a fi amplasat în 
județul Brăila, comuna Vădeni, CF 71015, 
71016, 70957, 70141, 74952, 74947, 74725, 
74730, 74727, 74729, 74637, 74642, 74641, 
74865, 74710, 74711, 74953, 74299, 71032, 
71046, 74298, 74297, 74950, 74951, 74634, 
74867, 71519. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru protecția Mediului Brăila din mun.
Brăila, Bd.Independenței, nr.16, Bl.B5 și la 
sediul SC Renew Delta Energy SRL din 
județul Brăila, comuna Vădeni, sat Baldovi-
nești, Calea Moș Anghel nr.487B, în zilele 
lucrătoare între orele 09.00-13.00. Observațiil 
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Brăila.

l Unitatea Militară 02248 București, titular al 
proiectului „Pavilioane noi bloc alimentar și 
spălătorie, demolare pavilion U și moderni-
zare reţea energie electrică în cazarma 1140 
Breaza, cod proiect: 2021-I-1140”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de a nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului, nu se supune 
evaluării adecvate și nu se supune evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Pavilioane 
noi bloc alimentar și spălătorie, demolare 
pavilion U și modernizare reţea energie elec-
trică în cazarma 1140 Breaza, cod proiect: 
2021-I-1140”, propus a fi amplasat în orașul 
Breaza, strada Republicii nr.75, judeţul 
Prahova, incinta cazărmii 1140 Breaza. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi consultate la sediul 
autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Prahova din municipiul Ploiești, Strada 
Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr.306, Jud.
Prahova, în zilele de Luni, Miercuri-Vineri, 
între orele 09.00-13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet http://apmph.anpm.
ro/. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

SOMAȚII
l Art. 1052 alin. (1) și alin. (2) C.pr.civ. 
Somație – uzucapiune. România Dosar nr. 
23362/301/2021. Judecătoria Sectorul 3 Bucu-
rești. Secţia Civilă. Somație emisă în temeiul 
încheierii de ședinţă din data de 30.05.2022. 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei 
la data de 18.10.2021, sub nr. 23362/301/2021, 
posesorul Pălăștea Marius Florin, având 
domiciliul în București, str. Cătănoaia nr. 24, 
sector 3, a invocat dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra 
imobilului teren situat în București, sector 3, 
str. Cătănoaia nr. 24, în suprafață de 136 mp, 
neintabulat, fără vecinătăţi indicate. Toti cei 
interesați sunt somati să formuleze opozitie, 
cu precizarea că, în caz contrar, se va trece la 
judecarea cererii în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urmă publicatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociația AMIC convoacă pe data de 
28.06.2022 Adunarea Generală a membrillor 
la sediul din Piața Alba Iulia nr.8, bl.i7, sector 
3,  Bucureșt i ,  ora 14.30.  Det a l i i  la : 
0722.315.589 sau cristianmitrea@iletrade.ro

l Convocare. I.Presedintele Consiliului de 
Administratie al S.C. Dorna Apemin S.A., 
persoana juridica romana, cu sediul social in 
Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord, Nr.10, 
cladirea O23, camera 2, Etaj 1, Judet Ilfov, 
avand numar de inregistrare in Registrul 
Comertului J23/4064/2017 si Cod Unic de 
Inregistrare 742581 (numita in continuare 
“Societatea”), convoaca: 1.adunarea generala 
ordinara a actionarilor Societatii (in conti-
nuare “AGOA”), la adresa Sos.Bucuresti 
Nord nr.10, Global City Business Park, 
Cladirea O23, et.2, oras Voluntari, Jud.Ilfov, 
pentru data de 25.07.2022, la orele 10:00A.M. 
In cazul in care, la aceasta data, nu se intru-
neste cvorumul prevazut de Actul Consti-
tut iv, pr in prezenta se convoaca, in 
conformitate cu art.118 din Legea nr.31/1990, 
republicata si modificata, a doua AGOA, la 
aceeasi adresa, pentru data de 26.07.2022, la 
orele 10:00 A.M.; si 2 adunarea generala 
extraordinara a actionarilor Societatii (in 
continuare “AGEA”), la adresa Sos.Bucuresti 
Nord nr.10, Global City Business Park, 

Cladirea O23, et.2, oras Voluntari, Jud.Ilfov, 
pentru data de 25.07.2022, la orele 11:30 A.M. 
In cazul in care, la aceasta data, nu se intru-
neste cvorumul prevazut de Actul Consti-
tut iv, pr in prezenta se convoaca, in 
conformitate cu art.118 din Legea nr. 31/1990, 
republicata si modificata, a doua AGEA, la 
aceeasi adresa, pentru data de 26.07.2022 la 
orele 11:30 A.M. II.Ordinea de zi a AGOA este 
urmatoarea:1.Prelungirea mandatului Prese-
dintelui Consiliului de Administratie al 
Societatii, dl.JOVAN RADOSAVLJEVIC pe 
o perioada de  4 ani incepand cu data de 
06.08.2022. 2.Imputernicirea D-nei.Carmen 
CARNICIU, de cetatenie romana, nascuta la 
data de 23.02.1977 in Bucuresti, sector 8, cu 
domiciliul in Voluntari, Str.Scarlat Lambrino 
nr.8, jud.Ilfov, identificata prin CI seria 
IF.nr.698553, eliberata de SPCLEP Voluntari 
la data de 22.01.2020, CNP 2770223463069, sa 
semneze orice documente necesare, inclusiv 
insa fara a se limita la actul constitutiv actu-
alizat, si sa indeplineasca orice formalitati 
cerute de lege in fata autoritatilor compe-
tente, inclusiv Registrul Comertului, in 
scopul definitivarii si inregistrarii corespun-
zatoare a operatiunilor descrise mai sus astfel 
cum vor fi aprobate prin hotararea adunarii 
generale ordinare a actionarilor convocata 
prin prezenta. D-na.Carmen CARNICIU va 
putea delega atributiile sale catre alte 
persoane dupa cum va considera necesar iar 
acele persoane vor avea autoritate deplina de 
a actiona in numele Societatii. III.Ordinea de 
zi a AGEA este urmatoarea:1.Modificarea 
Actului Constitutiv al Societatii potrivit celor 
decise de AGOA, dupa cum urmeaza:1.1.Se 
modifica art.16.1, lit.c: “Dl JOVAN RADOSA-
VLJEVIC, de cetățenie sârbă, născut la data 
de 20.01.1973, identificat cu pașaport tip. P 
nr.014641897, emis de către autoritățile din 
Serbia la data de 29.08.2019, și fiind valabil 
p â n ă  l a  d a t a  d e  2 9 . 0 8 . 2 0 2 9 , 
CNP.2001973710048. Durata mandatului va 
fi de 4 ani începând cu data de 06.08.2022.” 2. 
Imputernicirea D-nei.Carmen CARNICIU, 
de cetatenie romana, nascuta la data de 
23.02.1977 in Bucuresti, sector 8, cu domici-
liul in Voluntari, Str.Scarlat Lambrino nr.8, 
jud.Ilfov, identificata prin CI seria IF.
nr.698553, eliberata de SPCLEP Voluntari la 
data de 22.01.2020, CNP.2770223463069, sa 
semneze orice documente necesare, inclusiv 
insa fara a se limita la actul constitutiv actu-
alizat, si sa indeplineasca orice formalitati 
cerute de lege in fata autoritatilor compe-
tente, inclusiv Registrul Comertului, in 
scopul definitivarii si inregistrarii corespun-
zatoare a operatiunilor descrise mai sus astfel 
cum vor fi aprobate prin hotararea adunarii 
generale extraordinare a actionarilor convo-
c a t a  p r i n  p r e z e nt a .  D - n a .C a r m e n 
CARNICIU va putea delega atributiile sale 
catre alte persoane dupa cum va considera 
necesar iar acele persoane vor avea autoritate 
deplina de a actiona in numele Societatii. IV. 
Actionarii Societatii inregistrati in data de 
15.07.2022 in registrul actionarilor tinut de 
Consiliul de Administratie al Societatii au 
dreptul de a participa si de a vota in cadrul 
AGOA si AGEA. Actionarii Societatii pot 
participa la AGOA si AGEA fie direct, fie prin 
reprezentare de catre o persoana fizica sau 
juridica, care poate fi actionar al Societatii 
sau nu, in baza unei procuri speciale care 
trebuie inregistrata la sediul Societatii cel 
tarziu la datele la care se tin AGOA si 
AGEA.V.Actionarilor le vor fi puse la dispo-
zitie, la cererea acestora, materialele scrise, 
disponibile la momentul cererii, referitoare la 
ordinea de zi incepand cu data publicarii 
prezentei convocari, acestea putand fi 
studiate la adresa Sos. Bucuresti Nord nr. 10, 
Global City Business Park, Cladirea O23, 
et.2, oras Voluntari, Jud.Ilfov. Jovan RADO-
SAVLJEVIC, Presedintele Consiliului de 
Administratie.

LICITAŢII
l În ziua de 28.06.2022, ora 11.00, va avea loc 
la adresa din București, Bd.1 Decembrie 
1918, nr.33A, Parcare Auchan Titan, 
vânzarea la licitaţie a bunului mobil autove-
hicul Toyota Land Cruiser, Serie caroserie 
JTEBZ29J600118247, nr. de înmatriculare B 
40 MLI, model Land Cruiser, anul fabricației 
2006, putere motor 127kW, 297.402km, la 
preţul de 51.890Lei. Cei care doresc să parti-
cipe vor depune o cauţiune de 10% din preţ, 
în cont RO68BRDE450SV55178124500 
deschis la BRD- Sucursala Mari Clienți, pe 
seama și la dispoziţia ex. jud. Ioana Miu, 
tel.021.230.93.10.

l CONPET S.A. achiziţionează bunuri/ 
servicii/ lucrări confom Normelor Procedu-
rale Interne de Achiziţii, Revizia 4. În peri-
oada 15 - 21.06.2022 s-au postat pe site-ul 
Conpet, următoarele achiziţii: - Servicii de 
traducere externă autorizată. - Furnizare 5 
bucăţi aparate de vedere pe timp de noapte. - 
Furnizare 22 bucăţi aparate de vedere pe 
timp de zi. - Lucrări de implementare servere, 
storage rapid și soluţie VmWare. - Întocmirea 
documentaţiei de modificare a regulamen-
tului tehnic de exploatare LFI Rampa Berca 
ca urmare a modificării numărului gurilor de 

încărcare ţiţei din rampă. - Servicii de 
evaluare bunuri mobile și imobile, în vederea 
stabilirii preţului de pornire la licitaţii 
deschise cu strigare. - Reparaţie planificată 
fără intervenţie la recipient (RP- FIR) la un 
vagon transport ţiţei și înlocuire 4 osii. - Efec-
tuare RIF+RRu la 9 vagoane transport gazo-
lină.

l Compania Naţională “Imprimeria Naţio-
nală” -S.A., cu sediul în București, 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, fabri-
cate 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 poștă 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. 
“Imprimeria Naţională” - S.A. Documentaţia 
de atribuire se poate obţine de la sediul 
companiei, 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 și copie) 
și 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 Eurolemn Trans SRL - în reorganizare 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunului mobil reprezentand: Camion Arti-
culat VOLVO A 25 E=prêt pornire lici-
tatie=205.936 lei +T.V.A.  conform Cod Fiscal. 
Pretul de pornire al licitatiei  este de 45% din 
pretul de evaluare + T.V.A. Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 06.07.2022, 
orele 09.30, la sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar 
al Oil Marketing & Consulting SRL, 
desemnat prin Încheierea de ședinţă din data 
de 27.04.2021 pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul 
nr. 29996/3/2017, anunta scoaterea la vanzare 
a bunului mobil aflat in proprietatea Oil 
Marketing & Consulting SRL, constand in  
telefon IPHONE 8, 64 GB, Space Grey, in 
valoare totala de 129,6 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului mobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 05.07.2022 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor organiza 
licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde 
se vor depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunului, pretul acestuia, 
conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 100 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Primăria  comunei Clinceni, cu sediul în 
comuna Clinceni, strada Principală, nr.107A, 
judeţul Ilfov, tel/fax: 369.43.93/ 369.40.41, cod  
fiscal 6506628, e-mail primariaclinceni@
yahoo.com, organizează licitaţie publică 
deschisă  privind concesionarea trerenurilor 
situate în tarla 16 parcela 85 și 89, lot 2 în 
suprafaţă de 6627mp cu nr. cadastral 60706 și 
lot 3 în suprafaţă de 5000mp, cu nr. cadastral 
62707, ce aparţine domeniului public al 
comunei Clinceni. Costul  documentaţiilor 
pentru înscrierea la licitaţie este de 500 lei și 
se achită la caseria Primăriei comunei Clin-
ceni, iar garanţia de participare este 1000 lei. 
a)data la care pot ridica documentaţiile 
privind licitaţia 27.06.2022. b)adresa de unde 
se ridica documentaţiile privind licitaţia: 
Primăria comunei Clinceni, comuna Clin-
ceni, strada Principală, nr.107A, judeţul Ilfov- 
compartimentul contabilitate. c)adresa unde 
se depun ofertele Primăria comunei Clinceni, 
d) termenul limită de depunere a ofertelor  
12.07.2022  ora 10.00, e)data deschiderii ofer-
telor  12.07.2022  ora 11,00- la sediul Primă-
riei comunei Clinceni. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, 
excutarea, modificarea și încetarea contrac-
tului de concesiune, precum și a celor privind 

acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor legii  contenciosului 
administrativ nr.544/2004, cu modificările 
ulterioare.

l Debitorul SC Exclusiv Agro Line SRL prin 
lichidator judiciar BFJ Consulting Group 
SPRL, valorifică prin negociere directă 
bunuri de natura autovehiculelor și mijloa-
celor de transport pornind de la prețul de 
21.810 EURO (exclusiv TVA). Depunerea se 
face în mod obligatoriu la sediul lichidato-
rului judiciar cu adresă de înaintare până la 
data de 04.07.2022 ora 12.00. Orice ofertă 
primită de lichidatorul judiciar după data si 
ora indicată nu va fi luată în considerare. 
Data de derulare a procedurii de negociere 
este 06.07.2022 ora 17.00 pentru Sesiunea 1, la 
sediul lichidatorului judiciar din Str. Negoiu, 
Nr. 8, Bl. D14, Sc. 2, Et. 2, Ap. 30, Sector 3, 
București. Informații suplimentare se pot 
obține la E-mail: office@bfj.ro Web: www.
licitatii-insolventa.ro

l Închiriere teren în suprafață de 12 mp 
aparținând domeniului public al Comunei 
Miroslava, Parcela A 2593/13,T56, intravilan 
sat Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași. 1. Informaţii generale privind autori-
tatea 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@primariamiroslava.
ro 2. Informaţii generale privind obiectul 
închirierii: teren în suprafață de 12 mp apar-
ținând domeniului public al comunei Miro-
slava, parcela A2593/13, T56, intravilan sat 
Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași în 
vederea amplasării unei autorulote- comerci-
alizare cafea. Prețul chiriei: este de minim: 10 
lei/lună. 3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Modalitatea prin care persoa-
nele 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; Denu-
mirea și adresa compartimentului 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 documentaţiei este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarifi-
cări: 04.07.2022, orele 16.00. Data limită soli-
citare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 04.07.2022, orele 16.00. 6. Infor-
maţii privind ofertele: Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 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 09.00 la sediul Primăriei 
com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax, și adresa 
de e-mail a instanţei competente în soluţio-
narea 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-ia-
si-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 Miro-
slava, 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@primariamiroslava.ro 2. 
Informaţii generale privind obiectul închiri-
erii: teren în suprafață de 227 mp aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, 
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; Denu-
mirea și adresa compartimentului 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 documentaţiei este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarifi-
cări: 04.07.2022, orele 16.00. Data limită soli-
citare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 04.07.2022, orele 16.00. 6. Infor-

maţii privind ofertele: Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 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 soluţio-
narea 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-ia-
si-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 autori-
tatea 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@primariamiroslava.
ro 2. Informaţii generale privind obiectul 
închirierii: teren în suprafață de 321mp apar-
ținând domeniului public al comunei Miro-
slava, parcela DC 2047/10/3/1, intravilan sat 
Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași 
pentru amenajare 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 interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire; Denu-
mirea și adresa compartimentului 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 documentaţiei este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarifi-
cări: 04.07.2022, orele 16.00. Data limită soli-
citare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 04.07.2022, orele 16.00. 6. Infor-
maţii privind ofertele: Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 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 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 soluţio-
narea 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-ia-
si-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 
MIROSLAVA, cod fiscal: 4540461, adresa: sat 
Miroslava str. Constantin Langa nr. 93, 
comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iași, 
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. 
Informaţii generale privind obiectul închiri-
erii: teren în suprafață de 142.000 mp aparți-
nând domeniu lu i  pr ivat a l  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, consoli-
dării, amenajării versantului în vederea 
prevenirii alunecărilor semistabilizate 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 
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 documentaţiei este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
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sens; 5. Data limită pentru solicitare clarifi-
cări: 04.07.2022, orele 16.00. Data limită soli-
citare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 04.07.2022, orele 16.00. 6. Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 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 şi unul interior. 7. Data şi 
locul unde se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 12.07.2022, orele 12.00 
la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul 
Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Judeţean Iaşi, 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 transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 20.06.2022.

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 Poiana Cristei, 
comuna Poiana Cristei, strada Pinului nr.28, 
județul Vrancea, telefon/fax 0237.252.182, 
e-mail: poianacristeiprimaria@yahoo.com, 
cod fiscal 4298024. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 93 
loturi, terenuri cu păşune şi tufăriş în supra-
faţă totală de 205,21ha, conform caietului de 
sarcini şi cărților funciare: 50735; 50737; 
50762; 50749; 50730; 50732; 50758; 50746; 
50750; 50754; 50742; 50741; 50755; 50748; 
50740; 50733; 50739; 50757; 50752; 50734; 
50738; 50761; 50747; 50729, localizate în satele 
Dumbrava, Dealu Cucului, Mahriu, Petreanu 
şi Târâtu, comuna Poiana Cristei, ce aparțin 
domeniului public al Comunei Poiana Cristei, 
județul Vrancea, conform HCL 13/28.02.2022 
şi temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitațile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secreta-
riat. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Poiana Cristei, 
comuna Poiana Cristei, strada Pinului nr. 28, 
județul Vrancea. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
20Lei/ exemplar, se achită numerar la casieria 
P r i mă r ie i  Comu nei  Po ia na Cr i s t e i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 06.07.2022, ora 15.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14.07.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Poiana Cristei, comuna Poiana 
Cristei, Compartimentul Secretariat, strada 
Pinului nr.28, județul Vrancea. 4.3.Numărul 
de exemplare 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: 
18.07.2022, ora 10.00, Primăria Comunei 
Poiana Cristei, comuna Poiana Cristei, strada 
Pinului nr.28, județulVrancea. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Vrancea, 
Focşani, Bulevardul Independenței nr.19-21, 
județul Vrancea, telefon 0237.232.092, fax 
0237.232.092, e-mail: tr-vrancea-comercial@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 22.06.2022.

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, persoana 
de contact: Comuna Densuş, comuna Densuş, 
sat Densuş, Str.Principală nr.154, județul 
Hunedoara, telefon/fax 0254/775.010, e-mail: 
comunadensus@gmail.com, cod fiscal 
5453789. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Imobil cladire Școala 
Specială Peşteana, aparținând domeniului 
privat al Comunei Densuş, categoria de folo-
sinţă construcții-administrative şi social-cul-
turale, în suprafață de 1.571mp şi teren 
aferent categoria de folosință curți-construcții 
şi arabil, în suprafaţă de 16.094mp, înscrise în 
CF nr.61630 Densuş, nr. cadastral 61630, 
situate în Comuna Densuş, sat Peşteana, 
nr.136, conform H.C.L.nr.36/29.04.2022 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 moda-
litățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: prin solicitare scrisă, de la 
sediul instituției, Compartimentul Juridic, pe 
suport hârtie, suport magnetic, documentația 
de atribuire se pune la dispoziție şi prin 
mijloace electronice, adresa de e-mail: comu-
nadensus@gmail.com. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul 
Comunei Densuş, comuna Densuş, sat 
Densuş, Str.Principală nr.154, județul Hune-
doara. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 45 lei /exemplar, ce se 
achită numerar la Casieria Comunei Densuş 
s au pr i n  ord i n  de  plat ă  î n  c ont u l : 
RO10TREZ37121360250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Hațeg, cod fiscal 5453789. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 06.07.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14.07.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Comuna Densuş, 
comuna Densuş, sat Densuş, Str.Principală 
nr.154, județul Hunedoara. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 
exemplar. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
14.07.2022, ora 16.00, la sediul Comuna 
Densuş, comuna Densuş, sat Densuş, Str.
Principală nr. 154, județul Hunedoara, Sala de 
şedințe. 6.Denumirea, adresa, numarul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Hunedoara, Secția a II-a de Conten-
cios-Administrativ şi Fiscal, Deva, Calea 
Zarandului nr.73, telefon 0254/218.045, fax 
0254/216.333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 22.06.2022.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Primăria 
Municipiului Bacău, municipiul Bacău, strada 
Mărăşeşti nr.6, județul Bacău, telefon 
0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail: 
mihaela.malinescu@primariabacau.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul achiziției, 
în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie achiziționat: servicii de 
evaluare a 82 (optzeci şi două) de bunuri 
imobile (terenuri) pe care sunt ridicate 
construcții, aflate în proprietatea privată a 
U.A.T. Bacău, conform caietului de sarcini, 
H.C.L.nr.8 din 31.01.2022 şi temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul admi-
nistrativ cu modificările şi completările ulteri-
oare, art.332-333, în vederea stabilirii valorii 
de piață. 3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin solicitare 
scrisă, de la sediul instituției, Primăria Muni-
cipiului Bacău -Direcția Patrimoniu -Serviciul 
Evidență Patrimoniu, din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău, strada Pieții nr. 1, 
județul Bacău. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Direcția 
Patrimoniu -Serviciul Evidență Patrimoniu, 
din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, str.
Pieții nr.1, județul Bacău. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea documentației 
de atribuire: 55,40Lei,  se achită numerar la 
Direcția Impozite şi Taxe Locale, din cadrul 
Primăriei municipiului Bacău, str.Vasile Alec-
sandri nr.6, județul Bacău sau prin OP, în 
contul RO28TREZ0615006xxx000234, 
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău. 
3.4.Dată-limită privind solicitarea clarifică-
rilor: 07.07.2022, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14.07.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Munici-
piului Bacău, Centrul De Informare Cetățeni, 
din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, 
Strada Nicolae Titulescu nr.3, Județul Bacău. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 15.07.2022, ora 
10,00, Primăria municipiului Bacău -sediul 2, 
str.Pieții nr. 1, municipiul Bacău, județul 
Bacău. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția a II-a civilă şi de contencios 
administrativ şi fiscal, a Tribunalului Bacău, 
municipiul  Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.4, 
județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax 
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
22.06.2022.

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 -Oraşul Lehliu-Gară, 
Str.Pompieri nr.3, județul Călăraşi, telefon 
0242/641.124, fax 0242/641.134, e-mail: consi-
liullocal@yahoo.com, cod fiscal 16300713. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: teren intravilan, aparținând dome-
niului privat al Oraşului Lehliu-Gară, cate-
goria de folosință curți-construcții, în 
suprafață de 1.255 (una mie două sute cinci-
zeci şi cinci) mp, situat în Oraşul Lehliu-Gară, 
Str.Vlăstarului nr. 10, județul Călăraşi, cvartal 
13/2, parcela 5/2, având numărul cadastral 
24135, intabulat în cartea funciară nr. 24135 a 
U . A . T .  L e h l i u - G a r ă ,  c o n f o r m 
H . C . L . n r . 2 7 / 2 8 . 0 4 . 2 0 2 2  ş i 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul 
Primăriei Oraşului Lehliu-Gară, la Comparti-
mentul Relații cu Publicul sau se poate 
consulta pe site-ul: http://www.primarialeh-
liugara.ro -secțiunea Anunțuri -Anunțuri 
publice. 3.2. Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: la sediul 
Primăriei Oraşului Lehliu-Gară, oraş Lehliu-
Gară, Str.Pompieri nr.3, județul Călăraşi, la 
Compartimentul Relații cu Publicul. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 50 lei/exemplar care se achită 
la Casieria instituției sau în contul instituției 
RO87TREZ2035006XXX000068, deschis la 
Trezoreria Lehliu-Gară, cod fiscal 16300713. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 07.07.2022, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 15.07.2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Oraşului Lehliu-Gară, oraş Lehliu-Gară, Str.
Pompieri nr.3, județul Călăraşi, Registratură. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data şi locul la care se 
va desfaşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 18.07.2022, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Oraşului Lehliu-Gară, oraş Lehliu-
Gară, Str.Pompieri nr.3, județul Călăraşi. 
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 a Tribunalului Călăraşi, 
Str.Bucureşti nr.106, județul Călăraşi, telefon/
fax 0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
22.06.2022.

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 -Oraşul Lehliu-Gară, Str.
Pompieri nr.3, județul Călăraşi, telefon 
0242/641.124, fax 0242/641.134, e-mail: consi-
liullocal@yahoo.com, cod fiscal 16300713. 2.
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: teren intravilan, aparținând dome-
niului privat al Oraşului Lehliu-Gară, cate-
goria de folosință curți-construcții, în 
suprafață de 4.000 (patru mii) mp, situat în 
Oraşul Lehliu-Gară, Str.Pădurii, județul Călă-
raşi, având numărul cadastral 24186, intabulat 
î n  c a r t e a  f u n c i a r ă  n r . 2 4 1 8 6  a 
U.A.T.Lehliu-Gară, conform H.C.L. nr. 
26/28.04.2022 şi O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: 
s e  r e g ă s e s c  î n  c a i e t u l  d e  s a r c i n i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: prin 
solicitare scrisă, de la sediul Primăriei 
Oraşului Lehliu-Gară, la Compartimentul 
Relații cu Publicul sau se poate consulta pe 
site-ul: http://www.primarialehliugara.ro 
-secțiunea Anunțuri -Anunțuri publice. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: la sediul Primăriei 
Oraşului Lehliu-Gară, oraş Lehliu-Gară, Str.
Pompieri nr.3, județul Călăraşi, la Comparti-
mentul Relații cu Publicul. 3.3.Costul şi condi-
ții le de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50 lei /exemplar care se achită la 
Casieria instituției sau în contul instituției 
RO87TREZ2035006XXX000068, deschis la 
Trezoreria Lehliu-Gară, cod fiscal 16300713. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 07.07.2022, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 15.07.2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 

Oraşului Lehliu-Gară, oraş Lehliu-Gară, Str.
Pompieri nr.3, județul Călăraşi, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfa-
şura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
18.07.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Oraşului Lehliu-Gară, oraş Lehliu-Gară, Str.
Pompieri nr.3, județul Călăraşi. 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 Contencios Administrativ 
a Tribunalului Călăraşi, Str.Bucureşti nr. 106, 
județul Călăraşi, telefon/fax 0242/315.736, 
e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 22.06.2022.

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: Primaria -Oraşul Lehliu-Gară, Str.
Pompieri nr.3, județul Călăraşi, telefon 
0242/641.124, fax 0242/641.134, e-mail: consi-
liullocal@yahoo.com, cod fiscal 16300713. 2.
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: 23 loturi de teren intravilan, aparți-
nând domeniului privat al Oraşului Lehliu-
Gară, categoria de folosință arabil intravilan, 
în suprafață totală de 13.525 (treisprezece mii 
cinci sute douăzeci şi cinci) mp, conform caie-
tului de sarcini, situat în oraşul Lehliu-Gară, 
cartierul zona de Nord, tarla 45/2, parcela 1, 
lot 2, județul Călăraşi, conform H.C.L. nr. 
30/28.04.2022 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: prin 
solicitare scrisă, de la sediul Primăriei 
Oraşului Lehliu-Gară, la Compartimentul 
Relații cu Publicul sau se poate consulta pe 
site-ul: http://www.primarialehliugara.ro 
-secțiunea Anunțuri -Anunțuri publice. 3.2. 
Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de 
la care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: la sediul Primăriei Oraşului 
Lehliu-Gară, oraş Lehliu-Gară, Str.Pompieri 
nr.3, județul Călăraşi, la Compartimentul 
Relații cu Publicul. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar care se achită la Casieria instituției 
sau în contu l inst ituț ie i  RO87TREZ 
2035006XXX000068, deschis la Trezoreria 
Lehliu-Gară, cod fiscal 16300713. 3.4. Data-li-
mită pentru sol icitarea clar ificări lor: 
07.07.2022, ora 12.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 15.07.2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului 
Lehliu-Gară, oraş Lehliu-Gară, Str.Pompieri 
nr.3, județul Călăraşi, Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfaşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
18.07.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Oraşului Lehliu-Gară, oraş Lehliu-Gară, Str.
Pompieri nr.3, județul Călăraşi. 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 Contencios Administrativ 
a Tribunalului Călăraşi, Str.Bucureşti nr.106, 
județul Călăraşi, telefon/fax 0242/315.736, 
e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 22.06.2022.

l Subscrisa S.C. SOLCETA S.A., cu sediul în 
localitatea Ștei, str. Cuza Vodă nr. 13, judeţul 
Bihor, înmatriculată la O.R.C. Bihor sub nr. J 
05/880/1995, CUI RO7401263, prin reprezen-
tant legal, oferă spre vânzare prin metoda 
licitaţiei publice cu oferta în plic închis urmă-
torul: - Activ ATELIER în suprafaţă de 359 
mp situat în oraşul Ștei, strada Independenţei 
nr. 29, judeţul Bihor – proprietatea S.C. 
SOLCETA S.A., identificat prin nr. cadastral 
50353 Ștei. Preţ de pornire: 22.107 lei. Garanţia 
de participare la licitaţie: 2.210,70 lei. Taxa de 
participare la licitaţie: 100 lei. Licitaţia va avea 
loc la sediul S.C. SOLCETA S.A. din oraşul 
Ștei, strada Cuza Vodă nr. 13, judeţul Bihor, în 
data de 11.07.2022 la ora 12:00. Documentele 
necesare pentru participarea la licitaţie sunt 
specificate în anunţul publicat pe site-ul socie-
tăţii www.solceta.com. Informaţii suplimen-
tare privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei se pot obţine de la sediul societăţii, 
persoane de contact fiind: d-nul Mihuţa Cristi-
an-Mihai: la nr. de telefon: 0745871860 si d-na 
Codău Ioana Gabriela la nr. de telefon: 
0748224420. Documentele necesare partici-
pării la licitaţie şi ofertele în plic închis se 
depun până la data de 06.07.2022, ora 12:00 la 
sediul S.C. SOLCETA S.A. Pe plic se va scrie 
adresa spaţiului de licitat şi denumirea partici-
pantului. Garanţia de participare la licitaţie, 
reprezentând 10% din pretul de pornire se 
poate constitui cu ordin de plată cu menţiunea 

de garanţie de participare la licitaţie, în contul 
societăţii RO43BTRL00501202R38855XX 
deschis la Banca Transilvania – filiala Ștei. 
Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei si 
se achită  la casieria societăţii.

PIERDERI
l S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti al societatii Blue 
Eternal SRL cu sediul social in Mun.Bucu-
resti, Sector 1, Intrarea Geneva, nr.7, et.1, 
ap.2, bir.32, cu Numar de ordine in Registrul 
Comertului J40/15275/2019, Cod unic de 
inregistrare 41879994, cu seria B nr.3940744 
din data de 11.11.2019. Il declaram nul.

l Somes Garden Investments SRL, având 
CUI: 27100460 şi număr de înmatriculare 
J12/1044/2010, declar pierdut certificatul de 
TVA, seria B, nr.861600, listat în 04.05.2012, 
precum şi certificatul de înmatriculare şi 
certificatele constatatoare ale societății. Se 
declară nule.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea
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