
14 www.jurnalul.roanunțuri

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Supliment Anunţuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diversede investigație și atitudinede investigație și atitudine

miercuri / 25  mai 2022

OFERTE SERVICIU
l Unitatea Militară 01232 Oradea, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil contrac-
tual Muncitor calificat III- electrician 
(studii generale sau școală profesională) 
vechime în specialitate de 3 ani și 6 luni, 
astfel: 20.06.2022, ora 12.00- proba 
scrisă; -23.06.2022 ora 10.00- proba prac-
tică, -28.06.2022 ora 10.00- interviul. 
Data limită de depunere a dosarelor: 
09.06.2022, ora 15.00. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se vor 
face la sediul Unității Militare 01232, 
strada Armatei Române, nr.24A, loc.
Oradea, jud.Bihor. Detaliile organizato-
rice vor fi afișate la sediul unităţii și pe 
pagina de internet, la adresa: cci.mapn.
ro. Datele de contact ale secretariatului, 
la tel.0259.436.080, int.114.

l Primăria Comunei Săuca, cu sediul în 
loc.Săuca, nr.36, judeţul Satu Mare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuție vacantă 
de: muncitor necalificat I, conform HG 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: Proba scrisă în data de 
20.06.2022, ora 11.00, Proba interviu: Se 
va susține în termen de maxim 4 zile 
lucrătoare de la susținerea probei scrise, 
data și ora probei interviu se afișează 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Ambele probe se desfășoară la sediul 
Primăriei comunei Săuca din localitatea 
Săuca, nr.36, jud.Satu Mare. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a la sediul Primăriei comunei Săuca.  
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei 
comunei Săuca, persoană de contact: 
Tu rău  A nd re a  M a r i a ,  t e l e fon : 
0261.822.865/0261.822.875.    

l Anunţ. Centrul de Sănătate Multifunc-
țional „Sfântul Nectarie”, cu sediul în 
București, Bulevardul Uverturii nr.81, 
Sector 6, organizează concurs pentru 
ocuparea a 5 posturi contractuale de 
execuție vacante, perioadă nedetermi-
nată, în data de 16.06.2022, ora 10.00- 
proba scrisă și interviul pe data de 
22.06.2022- programare începând cu ora 
10.00: 1 post medic specialist specialitatea 
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, 
1 post medic specialist specialitatea 
Neurologie; 1 post medic specialist speci-
alitatea Oncologie medicală; 1 post 
inspector specialitate; 1 post muncitor 
calificat; 1 post consilier temporar vacant 
(Serviciul Financiar, Contabilitate și 
Achiziții Publice), 1 post fiziokinetotera-
peut temporar vacant. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în perioada 
24.05.2022-07.06.2022, între orele 09.00-
14.00, la sediul din Bd.Uverturii, nr.81, 
Sector 6, București și trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la 
ar t .6 ,  secț iunea 2 ,  conform HG 
nr.286/2011 *actualizată. Relații la telefon 
nr.031.405.38.99 interior 518, între orele 
09.00-14.00 și pe site-ul www.nectarie6.ro

l Vitall SRL angajează 11 operatori 
prelucrare carcase de pasăre și 2 încărcă-
tori descărcători pentru locația din 
Crevedia, Jud.Dâmbovița. Oferim pachet 
salarial atractiv. Pentru mai multe 
detalii, vă așteptăm la sediul societății 
din Crevedia, Calea Combinatului, 
Nr.482A sau tel. 0734.961.611.

l SC Novara T Impex SRL, cu sediul în 
Municipiuul Craiova, Judetul Dolj, anga-
jează mncitori necalificați, fierari beto-
niști, instalatori, electricieni, dulgheri, 
zugravi. Cv-urile se pot depune la adresa 
de email: gdrecruitment@gmail.com. 
Interviurile vor avea loc în data de 
25.05.2022, între orele 10.00 și 14.00.

l Institutul de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu” al Academiei 
Române organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante: 
Cercetător științific gr.II, 1/2 normă, 
domeniul Drept, Specializarea Drept 
Constituțional; Cercetător științific gr.II, 
1/2 normă, domeniul Drept, speciali-
zarea Drept Internațional Public, 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu perioadă de probă de 
90 de zile. Concursul va avea loc la sediul 
Institutului de Cercetări Juridice din 
Casa Academiei Române, Calea 13 
Septembrie, nr.13, Aripa Est, et.IV, pe 
data de 30 iunie 2022, Concurs dosa-
re+interviu. Dosarele de înscriere se 
depun în perioada 25 mai-23 iunie 2022, 
la sediul Institutului de Cercetări Juri-
dice, de luni până vineri, interval orar: 
9.00-14.00. Informaţii suplimentare la 
sediul instituţiei și pe site-ul Institutului 
de Cercetări Juridice (www.icj.ro/
Noutăți/Anunțuri).

l Primăria Comunei Ivești, cu sediul în 
sat Ivești, str.Principală nr.243, județul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei contractuale vacante de -Guard 
în cadrul compartimentului administra-
tiv-gospodăresc, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura la sediul Primăriei Comunei Ivești 
astfel:  -Proba scr isă în data de 
20.06.2022, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 22.06.2022, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Nivelul studiilor -studii generale/profesi-
onale/medii; -Vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului -fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Ivești, județul Vaslui. Relații suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei Ivești, 
persoană de contact: Bejan Mircea, 
telefon 0733.682.410, e-mail: primaria_
ivesti@yahoo.com.

l Baza pentru Logistică a Inspectora-
tului General pentru Situaţii de Urgenţă, 
cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu 
nr.63, sector 6, organizează concurs în 
vederea ocupării unui post vacant de 
personal contractual de muncitor cali-
ficat IV-I (construcții) din cadrul Biro-
ului Administrare Patrimoniu Imobiliar. 
Pot participa la concurs persoanele care 
îndeplinesc cumulativ condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din H.G.nr.286/2011, 
studii gimnaziale, studii tehnice de speci-
alitate (construcţii/instalaţii sanitare/
electrice/termice), nu se cere vechime în 
specialitatea studiilor, să fie declarate apt 
medical și psihologic. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta, până la data de 
10.06.2022, ora 14.00, la Compartimentul 
Resurse Umane, dosarul de concurs. 
Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii constând în probă practică 
-20.06.2022, ora 10.00, și interviul 
-24.06.2022, ora 10.00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine în zilele lucrătoare, 
între orele 09.00-14.00, la telefon: 
021.434.69.79, interior: 19929.

l Primăria orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, scoate 
la concurs urmatorul post contractual 
temporar vacant: -1 post– îngrijitor debu-
tant - Compartiment monitorizare și 
administrare a unităţilor de învăţământ.  
Condiţii: -studii medii/ generale; 
-condiţii de vechime: nu necesita 
vechime. Data limită depunere dosare: 
02.06.2022, ora 12:00, la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru. Concursul începe în 
data de: 10.06.2022, ora 10:00 –proba 
scrisă. Data și ora interviului vor fi 
comunicate ulterior, întrucât interviul se 
susţine în maximum 4 zile lucrătoare de 
la data probei anterioare, iar data și ora 
se afișează obligatoriu cel târziu odată cu 
rezultatele obţinute la proba scrisă. 

Concursul se desfășoară la sediul Primă-
riei orașului Bragadiru, judeţul Ilfov din 
Soseaua Alexandriei, nr.249. Anunţul, 
bibliografia, tematica de concurs si alte 
documentele aferente concursului, se afla 
afisate pe portalul posturi.gov.ro, la 
avizierul unităţii și pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei orașului Bragadiru, la 
telefon 021/4480795 și pe e-mail-  resur-
seumane@primariaorasbragadiru.ro.

l Primăria Comunei Ilișești, județul 
Suceava, organizează concurs la data de 
24.06.2022, ora 10.00 (proba scrisă), și la 
data de 27.06.2022, ora 10.00 (interviul), 
pentru ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a funcţiei publice vacante de refe-
rent urbanism clasa a III-a, grad 
profesional debutant, din cadrul 
Compartimentului Agricol, Cadastru, 
Urbanism, Registratură și Relații cu 
Publicul din Aparatul de specialitate al 
primarului comunei Ilișești, cu durata 
normală a timpului de lucru de 8 ore/zi și 
40 ore/săptămână. Concursul pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei publice vacante de referent urba-
nism clasa a III-a, grad profesional 
debutant, din cadrul Compartimentului 
Agricol, Cadastru, Urbanism, Registra-
tură și Relații cu Publicul, va avea loc la 
sediul Primăriei Comunei Ilișești, județul 
Suceava. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs: 25.05.2022, 
ora 08.00-14.06.2022, ora 15.00. Data 
selecției dosarelor de concurs: 15.06.2022, 
ora 10.00. Dată proba scrisă: 24.06.2022, 
ora 10.00. Data afișării rezultatelor la 
proba scrisă: 24.06.2022, ora 15.00. Dată 
interviu: 27.06.2022, ora 10.00. Data 
afișăr i i rezultatelor la interviu: 
27.06.2022, ora 15.00. Data afișării rezul-
tatelor finale ale concursului: 27.06.2022, 
ora 15.30. Dosarul de înscriere se va 
depune la sediul Primăriei Comunei 
Ilișești, la Registratura Primăriei 
Comunei Ilișești, judeţul Suceava, până 
la data de 14.06.2022, ora 15.00, și va 
cuprinde: a) formularul de înscriere; b) 
curriculum vitae; c) copia actului de 
identitate; d) copii ale diplomelor de 
studii, certificatelor și altor documente 
care atestă efectuarea unor specializări și 
perfecţionări; e) copia carnetului de 
muncă și a adeverinţei eliberate de anga-
jator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/funcţiei sau pentru exercitarea 
profesiei; f)copia adeverinţei care atestă 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de 
familie al candidatului; g)cazierul judi-
ciar; i) declaraţia de consimţământ 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal. Condițiile generale de partici-
pare 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 și 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 săvârșirea unei 
infracţiuni; g) să îndeplinească condițiile 
de studii și vechime sau alte condiţii 
specifice postului scos la concurs. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs sunt: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -curs de perfec-
ționare în domeniul urbanism -cu durata 
minimă de 30 ore. Informații suplimen-
tare se  pot obține la telefon: 0230/521.248 
sau la e-mail: primaria_ilisesti@yahoo.
com.

l Academia Română - Filiala Iași  cu 
sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant, conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de Tehnician I 
(M), cu normă întreagă, pe durată nede-

ter minată ,  d in cadr u l  Bi rou lu i 
Tehnic-Administrativ. Postul este necesar 
cu prioritate pentru: 1. Gestionarea patri-
moniului – mijloace fixe și obiecte de 
inventar, deţinute de A.R.F.I. în sediul 
din B-dul Carol I nr. 8. 2. realizarea acti-
vităţii de transport materiale si persoane, 
în condiţii de siguranţă, pe drumurile 
publice, cu autoturismele din dotarea 
ARFI. 3. Asigurarea preluarii si reparti-
zarii corespondenţei, coletelor, documen-
telor si altor articole, în cadrul Filialei 
Iași a Academiei Române, persoanelor și 
instituțiilor cărora le sunt repartizate. 4. 
Efectuarea lucrărilor de reparații și între-
ținere de mici dimensiuni la clădirile, 
spațiile si instalaţiile acestora (instalatii 
apa, instalații termice interioare, insta-
laţii de scurgere, grupuri sanitare, mobi-
lier de birou etc.) aflate în administrarea 
ARFI. Concursul va consta în două 
probe: proba scrisă în data de 20.06.2022, 
ora 10:00, și interviul în data de 
23.06.2022 ora 10:00. Condiţii: Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat. Vechime minim 4 ani; permis de 
conducere-minim categoria B. Certificat 
de calificare în domeniul tehnic (mecanic, 
electrician, instalator, electromecanic). 
Data-limită până la care condidații vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucrătoare de la afișare. 
Date de contact: Ciobanu Irina – secretar 
comisie de concurs, telefon 0332101115, 
e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro. Relaţii 
suplimentare la telefon 0332101115, 
Biroul Resurse Umane, Salarizare și la 
sediul Filialei.

l Anunț concurs de recrutare. Direcția 
Asistență Socială Oltenița organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unei funcții 
contractuale de execuție vacante, astfel: 
-Asistent medical în cadrul Unității de 
Asistență Medico-Socială Oltenița; 
Dosarele de înscriere se vor depune la 
sediul Direcției Asistență Socială în peri-
oada 27.05.2022- 10.06.2022, orele 14,00 
inclusiv. Selecția dosarelor va avea loc în 
perioada 14.06.2022-15.06.2022 la sediul 
Direcției Asistență Socială. Proba scrisă 
va avea loc la data de 21.06.2022, orele 
10.00 la sediul Cantinei de Ajutor Social 
din mun. Oltenița, str. Traian, nr. 16; 
Data și ora interviului se afișează odată 
cu rezultatele de la proba scrisă. A. 
Condiţiile generale de participare la 
concurs conform H.G. nr.286/2011: a) are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și vorbit; c) 
are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f) îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs; g) nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situa-
ţiei în care a intervenit reabilitarea. B. 
Condiţii specifice de participare: 1) studii 
postliceale –asistent medical generalist, 
absolvite cu diplomă; 2) membru al Ordi-
nului Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor si Asistenților Medicali din 
România; 3) vechimea in specialitatea 
studiilor necesară ocuparii postului: 
minimum 1 an. C. Bibliografia si tema-
tica de concurs pentru postul de asistent 
medical: 1. Legea nr. 292/2011 privind 
asistența socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 2. O.U.G. nr. 
144/2008 privind exercitarea profesiei de 
asistent medical generalist, a profesiei de 
moașă și a profesiei de asistent medical, 

precum și organizarea și funcționarea 
Ordinului Asistenților Medicali Genera-
listi, Moașelor si Asistenților Medicali 
din România, cu modificările si comple-
tările ulterioare; 3. Urgențe medico-chi-
rurgicale-Lucreția Titircă, Editura 
Medicală, 2013; 4.H.G.R. nr.412/2003 
pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea, funcționarea și finanțarea 
unităților de asistență socială; 5.Instruc-
țiunile nr.1/2003 ale Ministerului Sănă-
tății și nr.507/2003 ale Ministerului 
Administrației și Internelor, de aplicare a 
Normelor privind organizarea, funcțio-
narea și finanțarea unităților de asistență 
socială; 6.Ordinul comun nr. 491/180 din 
23.05.2003 al Ministerului Sănătății și al 
Ministerului Muncii și Solidărității 
Sociale, privind pentru aprobarea Grilei 
de evaluare medico-socială a persoanelor 
care se interneaza în unităţi de asistenţă 
medico-sociale; 7. Codul de etică și deon-
tologie al asistenților medicali și al 
moașelor din România. Pentru inscrierea 
la concurs, candidații vor prezenta un 
dosar de concurs care va conține: 1. 
cererea de înscriere la concurs adresată 
conducatorului instituției publice organi-
zatoare; 2. copia actului de identitate sau 
orice alt document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; 3. copia 
certificatului de naștere; 4. copia certifi-
catului de căsătorie, dacă este cazul; 5. 
copiile diplomelor de studii si ale altor 
acte care atestă efectuarea unor speciali-
zări, precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică; 6. cazierul judiciar sau 
o declarație pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; 7. adeverință medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunza-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derularii concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate, care să 
conțină in clar, numărul, data, numele 
emitentului si calitatea acestuia, in 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătații; 8. declarația pe propria 
răspundere sau adeverința care să ateste 
că nu a desfășurat activitați de poliție 
politică. 9. carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, în copie (unde este cazul); 10. 
curriculum vitae; Copia actului de iden-
titate, copiile documentelor de studii si 
ale documentelor care să ateste îndepli-
nirea condițiilor specifice vor fi prezen-
tate în copie legalizată sau însoțite de 
documentele originale, in vederea certifi-
cării conformitații cu originalul. Relații 
suplimentare se pot obține la d-na Sturzu 
Daniela Maria, inspector de specialitate, 
telefon 0242.51.56.59 sau la sediul insti-
tuției din bld. Republicii, nr. 39, bl.R, sc. 
C, parter, mun. Oltenița, jud. Calarași 
sau prin e-mail la adresa spasoltenita@
gmail.com.   
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l Anunț concurs de recrutare. Direcția 
Asistență Socială Oltenița organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unei funcții 
contractuale de execuție vacante, astfel: 
-Asistent social în cadrul Compartimen-
tului Registratură, Relații cu Publicul, 
Evaluare Inițială. Dosarele de înscriere se 
vor depune la sediul D.A.S.Oltenița  în 
perioada 30.05.2022- 14.06.2022, orele 
16,00 inclusiv. Selecția dosarelor va avea 
loc in perioada 15.06.2022- 16.06.2022 la 
sediul D.A.S.Oltenița. Proba scrisă va 
avea loc la data de 22.06.2022, orele 10.00 
la sediul Cantinei de Ajutor Social din 
mun. Oltenița, str. Traian, nr. 16; Data și 
ora interviului se afișează odată cu rezul-
tatele de la proba scrisă. A. Condiţiile 
generale de participare la concurs 
conform H.G. nr.286/2011: a) are cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și vorbit; c) 
are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs; g) nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situa-
ţiei în care a intervenit reabilitarea. B. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru candidați: 1) studii 
universitare de licență, absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă in domeniul asis-
tență socială, cod COR 263501; 2) să facă 
dovada deținerii treptei de competență 
profesională de asistent social; 3) să înde-
plinească condițiile legale pentru exerci-
tarea profesiei de asistent social; 4) 
vechimea în specialitate: 1 an. C. Biblio-
grafia si tematica de concurs pentru 
postul de asistent social: 1. O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
-Principiile generale aplicabile adminis-
trației publice; -Principiile care guver-
ne a ză  c ondu it a  profe s iona lă  a 
funcționarilor publici și a personalului 
contractual din administrația publică. 2. 
Constituția Romaniei, republicată; 
-Drepturile, libertațile și îndatoririle 
fundamentare; -Autoritațile publice. 3. 
Legea nr. 292/2011 privind asistența 
socială, cu modificarile și completarile 
ulterioare; -Sistemul național de asistență 
socială:Definiție, scop, realizare; -Valori și 
principii generale ale sistemului național 
de asistență socială; -Serviciile publice de 
asistență socială:Organizare, atribuții. 4. 
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare; -Principiul egalității între 
cetățeni, al excluderii privilegiilor și 
discriminării; -Definiția discriminării și a 
hărțuirii. 5. Legea nr. 202/2002 privind 
egalitatea de șanse și tratament între 
femei si bărbați,  republicată, cu modifi-
carile și completările ulterioare; -Egali-
tatea de șanse și de tratament între femei 
si bărbați în domeniul muncii; -Egalitatea 
de șanse și de tratament în ceea ce 
privește accesul la educație, la sănătate, 
la cultură și la informare. 6. Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare; 
-Venitul minim garantat: Dispoziții gene-
rale, definirea familiei. 7. Legea nr. 
53/2003 Codul Muncii; -Perioada de 
probă; -Raspunderea disciplinară; 8. 
Legea nr. 466/2004 privind Statutul asis-
tentului social, cu modificările și comple-
tările ulterioare; -Tipuri generale de 
activitați; -Principiile etice. Pentru 
inscrierea la concurs, candidații vor 
prezenta un dosar de concurs care va 
conține: 1. cererea de înscriere la concurs 
adresată conducatorului instituției 
publice organizatoare; 2. copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. copia certificatului de naștere; 4. copia 
certificatului de căsătorie, dacă este 
cazul; 5. copiile diplomelor de studii și ale 

altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului solicitate de autori-
tatea sau instituția publică; 6. cazierul 
judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; 7. adeverința 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derularii concursului de 
către medicul de familie al candidatului 
sau de către unitățile sanitare abilitate, 
care să conțină în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de Minis-
terul Sănătații; 8. declarația pe propria 
raspundere sau adeverința care să ateste 
că nu a desfășurat activitați de poliție 
politică. 9. carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea în 
munca, în meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, în copie (unde este cazul); 10. 
curriculum vitae; Copia actului de identi-
tate, copiile documentelor de studii și ale 
documentelor care să ateste îndeplinirea 
condițiilor specifice vor fi prezentate în 
copie legalizată sau insoțite de documen-
tele originale, in vederea certificării 
conformității cu originalul. Relații supli-
mentare se pot obține la d-na Sturzu 
Daniela Maria, inspector de specialitate, 
telefon 0242515659 sau la sediul institu-
ției din bld. Republicii, nr. 39, bl.R, sc.C, 
parter, mun. Oltenița, jud. Călărași sau 
prin e-mail la adresa spasoltenita@gmail.
com.     

l Anunț concurs de recrutare. Direcția 
Asistență Socială Oltenița organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unei funcții 
contractuale de execuție vacante, astfel: 
-Inspector de specialitate IA în cadrul 
Compartimentul Financiar-Contabil, 
Salarizare, Resurse Umane; Dosarele de 
înscriere se vor depune la sediul din 
municipiul Oltenița,bd.Republicii,nr.39, 
bl. R,sc.C,parter, în perioada 26.05.2022-
09.06.2022, orele 16,00 inclusiv. Selecția 
dosarelor va avea loc în perioada 
10.06.2022-14.06.2022 la sediul Direcției 
Asistență Socială. Proba scrisă va avea 
loc la data de 20.06.2022, orele 10.00 la 
sediul Cantinei de Ajutor Social din 
mun. Oltenița, str. Traian, nr. 16; Data și 
ora interviului se afișează odată cu rezul-
tatele de la proba scrisă. A.Condiţiile 
generale de participare la concurs 
conform H.G. nr.286/2011: a) are cetă-
țenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și vorbit; c) 
are vârstă minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sani-
tare abilitate; f) îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea func-
ției, cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. B. Condiţii specifice de 
participare la concurs: 1) studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul științelor 
economice; 2) vechime în specialitatea 
studiilor necesară ocupării postului: 
minimum 6 ani și 6 luni. 3) cursuri de 
calificare/perfecționare: Operare calcula-
toare PC; 4) cunoștințe de operare în 
aplicația FOREXEBUG; C.Bibliografia 
și tematica de concurs: -O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și comple-
tările ulterioare;  -H.G.R. nr. 500/2011 
privind registrul general de evidență a 
salariaților, cu modificările și completă-
rile ulterioare; -Legea nr. 53/2003-Codul 
Muncii, republicată,cu modificările și 
completăr i le  u lter ioare;  -Legea 
nr.82/1991 -Legea contabilității, republi-
cată,cu modificările și completările ulte-
rioare; -Ordinul 1792/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonan-
țarea și plata cheltuielilor instituțiilor 
publice, precum și organizarea, evidență 
și raportarea angajamentelor bugetare și 
legale,cu modificările și completările 
ulterioare; -O.U.G. nr. 119/1999 republi-
cată, privind controlul intern și controlul 
financiar preventiv, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare; 
-Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice generale referi-
toare la exercitarea controlului financiar 
preventiv și a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care 
desfășoară activitatea de control finan-
ciar preventiv propriu, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea 
de proceduri aferente unor module care 
fac parte din procedura de funcționare a 
sistemului național de raportare-Fo-
rexebug; -Ordinul 384/2017 pentru modi-
f icarea anexei nr.  2 la Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr.517/2016 
pentru aprobarea de proceduri aferente 
unor module care fac parte din proce-
dura de funcționare a sistemului nați-
onal de raportare-Forexebug; -Ordinul 
nr. 1026/2017 privind modificarea și 
completarea Ordinului ministrului 
finanțelor publice nr.517/2016 pentru 
aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de 
funcționare a sistemului a sistemului 
național de raportare-Forexebug. D. 
Pentru înscrierea la concurs, candidații 
vor prezența un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 1.
cererea de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare; 2. copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3.copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică; 4.carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverințele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 5. cazi-
erul judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; 6. adeverință 
medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candida-
tului sau de către unitățile sanitare 
abilitate; 7. curriculum vitae; Copia 
actului de identitate, copiile documen-
telor de studii și ale documentelor care să 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
vor fi prezentate în copie legalizată sau 
însoțite de documentele originale, în 
vederea certificării conformității cu 
originalul. Relații suplimentare se pot 
obține la d-na Sturzu Daniela Maria, 
inspector de specialitate, telefon 
0242515659 sau sediul instituției din bld. 
Republicii, nr. 39, bl.R, sc.C, parter, mun. 
Oltenița, jud. Călărași sau prin e-mail la 
adresa spasoltenita@gmail.com.

PRESTĂRI SERVICII
l Executăm acoperișuri din tablă, țiglă 
ceramică, dulgherie, terase, foișor, 
cabane din lemn, hidroizolație, gard din 
tablă, vopsim tablă, văruim, polistiren, 
orice mică reparație. 0746.972.003- Cris-
tian Bogdan.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Tractor CASE JX 95, an de fabricație 
2011, origine Italia. Preț: 20.000Euro 
+TVA. Tel. 0765.277.893.

VÂNZĂRI TERENURI
l Teren intravilan Tg.Mureș, Zona Viile 
Dealul Mic, 1.000mp, deschidere 26m, 
39Euro/m. Tel. 0033.565.366.167.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Algoritm Construcții S3 SRL închi-
riază 12.000mp din obiectivul Hala 
Laminor, situat pe bld.Basarabiei nr. 
256. Operatorii interesați pot solicita 
documentația de atribuire pe e-mail-ul: 
o§ce@acs3.ro. Mai multe informații pe: 
acs3.ro la secțiunea anunțuri. Ofertele 
se pot depune până la 02.06.2022, ora 
12.00.

CITAŢII
l Kaszanyi Istvan este chemat în data 
de 06.09.2022 la Judecătoria Satu 
Mare, în calitate de pârât în dosarul 
civil nr.566/210/2021 în proces cu Gall 
Tamaș Mihai pentru succesiune.

l Se citeaza Abdo Floarea cu ultimul 
domiciliu cunoscut in str. Theodor D. 
Speranţia, nr. 106, bl. S24, sc. 2, et. 5, 
ap. 41, sector 3, București in calitate de 
parata in proces cu reclamantii Ban 
Dumitru si Ban Violeta in dosarul civil 
nr. 2234/55/2022 al Judecatoriei Arad 
cu obiect partaj judiciar privind 
imobilul situat in loc. Zădăreni, nr. 
627, jud. Arad cu termen de judecata la 
22.06.2022 ora 08:30 sala 147.

l La data de 06.06.2022 se dezbate la 
BIN Mihaela Vlad din Pitești, Bld. 
Eroilor, nr.8, jud. Argeș, succesiunea 
defunctei Popescu Ioana, decedată la 
data de 05.08.2016, fostă cu ultim 
domiciliu în Mun. Pitești, str. Gârlei, 
nr.5, jud. Argeș. Este chemat Popescu 
Marian, persoană cu vocație la moște-
nire, cu domiciliu necunoscut.

l La data de 02.06.2022 se dezbate la 
BIN Mihaela Vlad din Pitești, Bld. 
Eroilor, nr. 8, jud. Argeș, succesiunea 
defuncților Ghiță Elena decedată la 
data de 31.03.2021 și Ghiță Gheorghe 
decedat la data de 28.04.2021, foști cu 
ultim domiciliu în Mun. Pitești, str.
Iancu de Hunedoara, nr.4, bl.21, sc.B, 
ap.14, jud. Argeș. Este chemată Ghiță 
Georgiana persoană cu vocație la 
moștenire, cu domiciliu necunoscut.

l În dosarul nr. 27410/325/2018 al 
Tribunalului Timiș, Secția I-a Civilă, 
cu termen de judecata la 29 iunie 2022, 
se judecă apelul la declararea judecă-
torească a morții privind pe numita 
Kova c s  E c at e r i n a ,  n ă s c ut ă  l a 
26.08.1936 în localitatea Sânandrei, 
jud.Timiș, cu ult imul domici l iu 
cunoscut în Timișoara, Calea Toronta-
lului, nr.13, bl.41, sc.B, et.5, ap.21, jud.
Timiș. Sunt invitate orice persoane să 
comunice la dosarul cauzei date de 
care au cunoștință în legătură cu 
persoana dispărută.

DIVERSE
l Hotărârea Civilă nr.847/2021 din data 
de 24 septembrie 2021 a Judecătoriei 
Târgu Bujor Secția Civilă declara 
moartea judecătorească a numitului 
Veselu Ion, născut la data 30.12.1916, în 
comuna Suceveni, județul Galați, la 
ultima oră a zilei 23.08.1944.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul în 
sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefă-
neștii de Jos, Str. Bușteni, nr.7, județul 
Ilfov, anunță public solicitarea de obți-
nere (reînnoire) a autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket 
Penny”, amplasat în municipiul 
Mangalia, Str. Portului, nr. 50, județul 
Constanța. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind 
activitatea menționată vor fi transmise 
în scris și sub semnătură la sediul Agen-
ț ie i  pentr u Protecț ia  Mediu lu i 
Constanța din municipiul Constanța, 
Str. Unirii nr.23, județul Constanța, în 
zilele de luni –joi, între orele 8,00 –16.30 
și vineri între orele  8.00 –14.00, în 
termen de cel mult 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l SC Rewe (România) SRL, cu sediul 
în comuna Ștefăneștii de Jos, str. 
Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere/reînnoire a auto-
rizației de mediu, în scopul desfășu-
rării activității: Comerț cu amănuntul 
în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, 
băuturi și tutun pe amplasamentul din 
municipiul Tecuci, str. Gheorghe 
Petrașcu, nr. 20, județul Galați. Infor-
maț i i  pr iv i nd i mpact u l  a supra 
mediului al activității pentru care se 
solicită emiterea/reînnoirea autoriza-
ției de mediu pot fi consultate zilnic, de 
luni până joi, între orele 8.30 – 16.00 și 
vineri între orele 8.30 –13.30, la sediul 
Agenției Pentru Protecția Mediului 
Galați, str. Regiment 11 Siret nr.2, 
Galați, județul Galați. Observațiile, 
sugestiile și/sau propunerile publicului 
se primesc în scris la sediul A.P.M. 
Galați. 

l Anunţ public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu  
CNAIR S.A. – D.R.D.P. Bucuresti 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul consolidare 
rambleu si refacere parte carosabila 
DN1A, KM 138+360, propus a fi 
amplasat în UAT Maneciu, judetul 
Prahova. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia 
mediului Prahova din str. Gh. Gr. Canta-
cuzino nr. 306, Ploiesti și la sediul DRDP 
Bucuresti din Bd. Iuliu Maniu, Sector 6, 
Bucuresti în zilele de luni-vineri, între 
orele 8.00 – 16.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului 
Prahova.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei in 
Dosarul nr. 2009/105/2022 Tribunal 
Prahova, conform Încheieri i din 
19.05.2022 privind pe Colix Impex SRL, 
cu urmatoarele termene: depunere decla-
rații creanță 04.07.2022, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
14.07.2022, întocmirea tabelului definitiv 
08.08.2022, prima Adunare a Credito-
rilor avand loc in data  20.07.2022, orele 
12:00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.

l Subscrisul Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin reprezentată prin 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
lichidator judiciar al Randy ATC SRL 
desemnat prin Incheierea din data de 
12.05.2022, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in 
dosar nr. 12281/3/2022, notificã deschi-
derea procedurii falimentului preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Randy ATC SRL  cu sediul social in 
București Sectorul 6, Str. Valea Lunga, 
Nr. 3, Bl.142, Sc.C, Et.10, Ap.131, CUI  
14209490, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/8276/2001. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Randy ATC 
SRL, vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 12281/3/2022, 
in urmatoarele conditii:  a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 24.06.2022;  b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 04.07.2022; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 29.07.2022; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 08.07.2022, ora 14.00;  e) 
adunarea generala a asociatilor la data 
de 26.05.2022, ora 14.00 la sediul lichi-
datorului judiciar.

l Vehicule aflate pe domeniul public 
sau privat al Sectorului 5 ce prezintă 
indicii pentru a fi încadrate în cate-
goria vehiculelor fără stăpân: - autove-
hicul marca Jeep, culoare Negru, cu 
numărul de înmatriculare RJ59NFF, 
identificat în Str. Maria Cunțan nr. 
3(spate bloc), Sector 5; - autovehicul 
marca Ford, culoare Verde, fără număr 
de înmatriculare, identificat în Str. 
Drumul Mic Între Vii nr. 10B, Sector 5; 
- autovehicul marca Range Rover, 
culoare Negru, fără număr de înmatri-
culare, identificat pe Str. Slt. Vasile 
Grozavu nr. 31, Sector 5; - autovehicul 
marca Opel, culoare Alb, fără număr 
de înmatriculare, identificat pe Str. 
Semănătorului nr. 15, Sector 5; - auto-
vehicul marca Audi, culoare Gri, fără 
număr de înmatriculare, identificat pe 
Str. Poiana Verde nr. 18, Sector 5; - 
autouti l itară marca Volkswagen, 
culoare Alb, cu numărul de înmatricu-
lare CIN 18404, identificat pe Str. 
Poiana Verde nr. 18, Sector 5; - autove-
hicul marca Kia, culoare Albastru, 
fără număr de înmatriculare, identi-
ficat pe Str. Bascov nr. 8, Sector 5; - 
autovehicul marca Fiat, culoare Alb, 
fără număr de înmatriculare, identi-
ficat pe Str. Bascov nr. 5, Sector 5; - 
autovehicul marca Peugeot, culoare 
Gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat pe Str. Gheorghe Asachi nr. 
3, Sector 5; - autovehicul marca Opel, 
culoare Albastru, fără număr de înma-
triculare, identificat pe Str. Gheorghe 
Asachi nr. 6A, Sector 5.
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l Suran Scientific SRL, titular al activi-
tăţii conform cod 3811 Colectarea deșeu-
rilor nepericuloase, 3812 Colectarea 
deșeurilor periculoase, 3831 Demontarea 
(dezasamblarea) mașinilor și echipamen-
telor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor, 3832 Recuperarea materia-
lelor reciclabile sortate, 4677 Comerț cu 
ridicata al deșeurilor și resturilor, la 
adresa: Str.Focșani nr.43, Râmnicu 
Sărat, jud.Buzău, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţi-
nere a autorizaţiei de mediu pentru 
activitate. Informaţiile privind potenţi-
alul impact asupra mediului al activităţii 
pot fi consultate la sediul APM Buzău, 
din Str.Sfântul Sava de la Buzău nr.3, 
tel./fax: 0238/413.117, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-12.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Buzău.

l Agenția pentru Protecția Mediului 
Sibiu anunță publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare conform 
prevederilor H.G.1076/2004 a PUZ 
„Construire stație mixtă distribuție 
carburanți”, situat în comuna Cristian, 
județul Sibiu, Autostrada A1 km 260+160 
dreapta, nr.cad.101956, titular SC 

Rompetrol Downstream SRL, în cate-
goria celor care nu necesită efectuarea 
evaluării de mediu. Planul urmează a fi 
supus adoptării fără aviz de mediu, 
conform prevederilor HG 1076/2004. 
Motivația deciziei etapei de încadrare se 
găsește pe pagina: http://apmsb.anpm.ro. 
Observațiile publicului se primesc zilnic 
pe e-mail-ul Agenției pentru Protecția 
Mediului Sibiu: o£ce@apmsb.anpm.ro, 
în termen de 10 zile calendaristice de la 
data apariției anunțului.

l Agenția pentru Protecția Mediului 
Sibiu anunță publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare conform 
prevederilor H.G.1076/2004 a PUZ 
„Construire stație mixtă distribuție 
carburanți”, situat în comuna Cristian, 
județul Sibiu, Autostrada A1 km 260+160 
stânga, nr.cad.101956, titular SC Rompe-
trol Downstream SRL, în categoria celor 
care nu necesită efectuarea evaluării de 
mediu. Planul urmează a fi supus adop-
tării fără aviz de mediu, conform preve-
derilor HG 1076/2004. Motivația deciziei 
etapei de încadrare se găsește pe pagina: 
http://apmsb.anpm.ro. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic pe e-mail-ul 
Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu: 
o£ce@apmsb.anpm.ro, în termen de 10 
zile calendaristice de la data apariției 
anunțului.

l SC Stericycle Romania SRL, titular al 
proiectului Dezasamblare și dezafectare 
sterilizator, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM București, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului: nu se supune evaluării impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
Dezasamblarea și dezafectarea steriliza-
torului, propus a fi realizat în București, 
sector 1, Str. Drumul Poiana Trestiei, 
nr.17-27. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM București, din 
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmbuc.anpm.
ro/. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l Ivaschescu Dumitru-Viorel, titular al 
proiectului „Construire Magazin Penny 
Market cu carmangerie, acces auto și 
pietonal, amenajare incintă și organizare 
de șantier”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare: 
nu se supune evaluării de impact asupra 
mediului/ evaluării adecvate/ evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă, de 
către Agenția pentru Protecția Mediului 
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Construire Magazin Penny 
Market cu carmangerie, acces auto și 
pietonal, amenajare incintă și organizare 
de șantier”, propus a fi amplasat în Jud.
Ilfov, Comuna Chiajna, sat Chiajna, str.
Apeductului, nr.99. Proiectul acordului 
de mediu și informațiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecţia Mediului Ilfov: 
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, în zilele de Luni-Joi, între orele 
09.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: apmif.anpm.ro. 
Observațiile/contestațiile publicului se 
primesc la sediul APM Ilfov- București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a autori-
tății competente pentru protecția 
mediului.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Dăbuleni, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr. 25, 
începând cu data de 30.05.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Orașului Dăbuleni, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace de comunicare decât cele 
menționate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

l Dobos Florin cu domiciliul in jud.
Suceava, com. Sheia, sat. Scheia, str. 
Cetatii nr. 15, Parasca Iulian, cu domici-
liul in jud. Suceava, com. Scheia, sat. 
Sfantu Ilie, str. Dealul Vechi nr. 66G si 
Pentiuc Ionut, cu domiciliul in jud. 
Suceava, Bld. George Enescu nr. 40 bl. 
T93A sc.B ap.19, initiaza elaborarea unui 
Plan Urbanistic Zonal situat in extravi-
lanul localitatii Scheia, com. Scheia, jud. 
Suceava (generat de imobilele-teren 
identice cu parcelele: 46867, 46868; 
46867, 46868; 46738 inscrise in CF 46867, 
46868; 46867, 46868; 46738, in suprafata 
totala de 2625mp, in proprietate: „intoc-
mire P.U.Z. in vederea construirii a 3 
locuinte)“. Consultarea, transmiterea 
observatiilor si propunerilor privind 
intentia de elaborare se face in intervalul: 
20.05.2022-06.06.2022. Dezbaterea 
publica va avea loc in data de 07.06.2022, 
ora-10.00, la sediul Primariei comunei 
Scheia.

l Vehicule aflate pe domeniul public sau 
privat al Sectorului 5 ce prezintă indicii 
pentru a fi încadrate în categoria vehicu-
lelor fără stăpân: - autovehicul marca 
Alpine, culoare Alb, fără  număr de 
înmatriculare, identificat în Intrarea 
Doina nr. 12, Sector 5; - autovehicul 
marca BMW, culoare Albastru, fără 
număr de înmatriculare, identificat în 
strada Elegiei X str. Neptun, Sector 5; - 
autovehicul marca Mercedes, culoare 
Gri, cu număr de înmatriculare B 54 
VIC, identificat în strada Frunte Lată nr. 
3, Sector 5; - autovehicul marca Dacia, 
culoare Alb, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Târgu Jiu nr. 
64, Sector 5; - autovehicul marca Dacia, 
culoare Gri, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Aleea Ghimeș  nr. 1, 
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, 
culoare Albastru, fără număr de înmatri-
culare, identificat în strada Adrian nr. 30, 
Sector 5; - autovehicul marca Daewoo, 
culoare Gri, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Vicina nr. 2, 
Sector 5; - autovehicul marca Opel, 
culoare Negru, cu număr de înmatricu-
lare P 6537 KH, identificat în strada 
Gardeniei nr. 2C, Sector 5; - autovehicul 
marca Opel, culoare Gri, fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada 
Năsăud nr. 6, Sector 5; - autovehicul 
marca Renault, culoare Albastru, cu 
număr de înmatriculare BC 651 DE, 
identificat în strada Iordache Năstase  nr. 
40, Sector 5; - autovehicul marca 
Peugeot, culoare Roșu, fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada 
Spiralei nr. 16, Sector 5; - autovehicul 
marca Chrysler, culoare Alb, fără număr 
de înmatriculare, identificat în strada 
Toporași X str. Plăișor, Sector 5; - autove-
hicul marca Peugeot, culoare Gri, fără 
număr de înmatriculare, identificat în 
strada Gura Lotrului nr. 6, Sector 5; - 
autovehicul marca Mercedes, culoare 
Alb, fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Indrumării nr. 55, Sector 
5; - autovehicul marca Ford, culoare Alb, 
fără număr de înmatriculare, identificat 
în strada Indrumării nr. 55, Sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, culoare Alb, 
fără număr de înmatriculare, identificat 
în strada Indrumării nr. 64, Sector 5; - 
autovehicul marca OPEL, culoare Gri, 
fără număr de înmatriculare, identificat 
în Drumul Cooperativei nr. 81A, Sector 
5; - autovehicul marca OPEL, culoare 
Gri, fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Iordache Năstase nr. 31, 
Sector 5; - autovehicul marca Ford, 
culoare Alb, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Păpușoiului X 
Șos. București-Măgurele, Sector 5; - auto-
vehicul marca Daewoo, culoare Alb, fără 
număr de înmatriculare, identificat în 
Intrarea Aurel Ciurea nr. 2, Sector 5; - 
autovehicul marca OPEL, culoare Gri, 
fără număr de înmatriculare, identificat 
în strada Mihail Calinici nr. 4, Sector 5; 
- autovehicul marca BMW, culoare 
Albastru, fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Iordache Năstase nr. 
31, Sector 5.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr.733/250/2021, reclamantul Tuda 
Silvian Eugen, CNP 1401107023618, cu 
domiciliul în Zăbrani, nr.335, jud Arad, a 
invocat dobândirea dreptului de proprie-
tate, prin uzucapiune, asupra imobilului 
evidențiat în Titlu de proprietate 
nr.92284 din data de 22.04.1994, în 
suprafață de 5000mp, imobil asupra 
căruia figurează ca și proprietar Stoino-

vici Constantin. Cei interesați sunt invi-
tați să depună opoziții la Judecătoria 
Lipova, cu precizarea că, în caz contrar, 
în termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urmă publicații se va trece la 
judecarea cererii. Termenul de judecată 
este la data de 07 iunie 2022.

LICITAŢII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun.Slatina, str. Bld. Sf. 
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu prevede-
rile Hotărârii Consiliului Local al mun.
Slatina nr. 127/28.04.2022, la data de 
26.05.2022, ora 10.00, licitație publică 
pentru închirierea spațiului destinat 
comerț alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic și de Agrement „Plaja 
Olt” reprezentând foișor din lemn în 
suprafață construită la sol de 27,35mp, iar 
suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea 
documentației pentru participarea la lici-
tație se face de la Clubul Sportiv Muni-
cipal Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str. Bld. Sf. Constantin Brâncoveanu, nr.1, 
jud.Olt, persoana de contact Cirstea 
Lidia-Elena, telefon/fax: 0349/881.148, 
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Slatina până la data de 
25.05.2022, ora 12.00.

l Lichidator Judiciar vinde prin licitaţie 
publică: Autoturism marca Ssangyong 
Kyron, anul de fabricaţie 2007. Bunul 
mobil aparţine International Marmi & 
Graniti SRL Craiova, societate aflată în 
faliment. 1. Preţul de pornire al licitaţiei 
este de 3.600EURO (fără TVA) reprezen-
tând 75% din preţul de evaluare. 2. 
Ofertanţii se vor prezenta la sediul ales al 
lichidatorului pentru a depune garanție 
de 10% din preţul de pornire al bunului 
licitat cu cel puţin 2 ore înainte de înce-
perea licitaţiei. Garanţia va fi plătită în 
lei la cursul euro din ziua în care are loc 
licitaţia. 3.Licitaţiile sunt organizate în 
fiecare zi de luni a săptămânii, ora 12.00. 
Relaţ i i  supl imentare la telefon: 
0721.688.930.

l Primăria Orașului Măcin, cu sediul în 
str.Florilor, nr.1, C.F.3839156, tel. 
0240/571.354, fax 0240/571.102, e-mail: 
primaria_macin@yahoo.com, organi-
zează în data de 14.06.2022, ora 14.30, 
licitație publică în vederea vânzării unui 
teren în suprafață de 314mp, situat în 
orașul Măcin, județul Tulcea, str. 
Gheorghe Banea nr.8, nr.cadastral 33912, 
bun aparținând domeniului privat al 
orașului. Suprafața este parțial ocupată 
de construcții- 178 mp. Prețul minim de 
la care pornește licitația este de 15.000 
Lei, exclusiv TVA, taxa de participare la 
licitație este de 485Lei, iar garanția de 
participare este de 1.500 Lei. Documen-
tația de atribuire se poate procura de la 
sediul concedentului, cam.9, în perioada 
25.05.2022-13.06.2022. Ofertele se depun 
la sediul organizatorului într-un singur 
exemplar până la data de 13.06.2022, ora 
16.00. Orice litigiu legat de procedura de 
vânzare prin licitație publică și de 
contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat urmare a adjudecării este supus 
legislației române și este de competența 
instanțelor judecătorești din România.

l Primăria orașului Mioveni, B-dul 
Dacia nr.1.  t e l . :  0348/450 0 0 0 / 
fax:0248/260500 organizează licitație 
publică deschisă pentru concesionarea 
imobilului “Teren în suprafață de 10281 
mp“ situat pe B-dul Dacia nr.51B, oraș 
Mioveni, pentru amenajarea unui 
complex sportiv de tenis de câmp și 
servicii complementare. Data limită 
pentru primirea ofertelor: 21.06.2022, ora 
12:00. Data desfășurării licitației publice 
deschise: 21.06.2022, ora 15:00. Licitația 
va avea loc la sediul Primăriei orașului 
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de 
ședințe a Consiliului Local. Prețul de 
pornire a licitației este de 4.984 curo/an. 
Concesionarea se face pentru o perioada 
de 49 ani. Documentația de atribuire și 
caietul de sarcini pot fi procurate de la 
Biroul Patrimoniu începand cu data de  
25.05.2022. Relații suplimentare se pot 
obține la tel. 0348/455113, Biroul Patri-
moniu. între orele 9 - 15.

l Anunţ licitaţie pentru valorificarea 
deșeurilor metalice provenite din 
dezmembrarea unor bunuri aparţinând 
municipiului. Consiliul Local al Munici-
piului Galaţi, prin Primăria Municipiului 
Galaţi - Comisia de licitaţie numită prin 

Dispoziţia Primarului nr. 2615/26.07.2021, 
cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 54, 
organizează licitaţie publică, cu strigare, 
pentru valorificarea deșeurilor metalice 
provenite din dezmembrarea unor bunuri 
aparţinând municipiului. 1. Denumirea și 
adresa instituţiei publice organizatoare a 
licitaţiei: Primăria Municipiului Galaţi, 
str. Domnească nr. 54, Comisie licitaţie 
numită prin dispoziţia primarului nr. 
2615/26.07.2021, telefon: 0236/307.720, cod 
fiscal: 3814810. 2. Locul unde pot fi văzute 
bunurile: Galaţi - str. Zimbrului nr. 1 - 
Depozit Primăria Galaţi; Galaţi - Secţia 3 
Transurb SA, Depoul nr. 1, Piaţa Ener-
giei. Bunurile pot fi văzute până la data 
organizării licitaţiei publice deschise, cu 
strigare. 3. Adresa, data și ora ţinerii 
ședinţei de licitaţie, pentru vânzarea 
bunurilor: Ședinţa de licitaţie publică, 
deschisă, cu strigare, va avea loc în data 
de 31.05.2022, ora 11.00, la sediul Primă-
riei Municipiului Galaţi, str. Domnească 
nr. 54. La această ședinţă de repetare a 
licitaţiei preţurile iniţiale vor fi diminuate 
cu 20%, faţă de cele precizate în caietele 
de sarcini și care au fost valabile la data 
de 23.05.2022 - când a avut loc prima lici-
taţie. 4. Informaţii suplimentare despre 
bunurile care fac obiectul vânzării: - Tel: 
0236/307.720 - Rusu Anca Cristina. - 
Caietele de sarcini vor fi puse gratuit la 
dispoziţia solicitanţilor prin transmitere 
pe adresele lor electronice. 5. Documente 
necesare pentru înscrierea la licitaţie: - 
Dovada achitării garanţiei de participare 
la l icitaţie, în contul RO84TREZ 
3065006XXX 000235, deschis la Trezo-
reria Municipiului Galaţi, cod fiscal 
3814810; - Copie Certificat de Înmatricu-
lare la Registrul Comerţului, pentru 
persoanele juridice române, din care să 
rezulte vechimea societăţii participante, 
de minim 5 ani; - Certificat de atestare 
fiscală, emis de Administraţia Finanţelor 
Publice, din care să rezulte faptul că 
participantul nu are datorii la bugetul de 
stat; - Certificat de atestare fiscală, emis 
de Direcţia de Taxe și Impozite Locale, 
prin care să se ateste faptul că partici-
pantul nu are datorii la bugetul local; - 
Autorizaţie de mediu; - Copie act de 
identitate administraror sau împuterni-
cire și copie a actului de identitate pentru 
persoana care va reprezenta ofertantul. - 
Documentele de participare la licitaţie se 
acceptă de organizatorul licitatiei doar 
dacă sunt depuse / transmise (prin curier/ 
poștă) în plic sigilat la Registratura Gene-
rală a Municipiului Galaţi str. Domnească 
nr. 54, până la termenul limită: data de 
30.05.2022, ora 16.00.

l SC Elbama Star SRL, prin lichidator 
judiciar, anunta vanzarea  la licitatie 
publica, in bloc a terenurilor intravilane 
situate in Predeal, respectiv teren in 
suprafata de 1000 mp inscris in CF nr. 
100891 la pretul de 87.200 lei fara TVA, 
teren in suprafata de 600 mp inscris in CF 
nr. 101893 la pretul de 54.720 lei fara TVA 
si teren in suprafata de 400 mp inscris in 
CF 100892 la pretul de 36.480 lei fara 
TVA, conform hotararilor Adunarii 
Creditorilor din 28.07.2020, 18.03.2021, 
03.08.2021 , 13.12.2021 si din 17.05.2022. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 
20% din pretul mentionat in  raportul de 
evaluare intocmit de PFA Constantin 
Valerica si aprobat de Adunarea Credito-
rilor din 28.07.2020. Licitatiile publice vor 
avea loc pe data de: 02.06.2022, 
09.06.2022, 16.06.2022, 23.06.2022, 
07.07.2022, 14.07.2022, 21.07.2022, 
28.07.2022, 04.08.2022, 11.08.2022, 
18.08.2022, 25.08.2022, 01.09.2022, 
08.09.2022, 15.09.2022, 22.09.2022, 
29.09.2022, 06.10.2022, 13.10.2022, 
20.10.2022, 27.10.2022, 03.11.2022, 
10.11.2022, 17.11.2022, 24.11.2022, 
29.11.2022, 06.12.2022, 13.12.2022, 
15.12.2022 orele 12.00 la sediul lichidato-
rului  judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl. 33S1, Cab. 7B, Et. 7. Conditiile 
de participare si relatii suplimentare in 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar la pretul de 5.000 lei fara TVA si 
la tel. 0344104525.

l Primăria orașului Mioveni, B-dul 
Dacia nr.1. tel.: 0348/450000 / fax: 
0248/260500 organizează licitație publică 
deschisă pentru concesionarea imobilului 
“ Teren în suprafață de 1473mp“ situat în 
zona Bemo, adiacent DN73, oraș Mioveni, 
pentru servicii auto. Data limită pentru 
primirea ofertelor: 21.06.2022, ora 12:00. 
Data desfășurării licitației publice 
deschise: 21.06.2022, ora 14:00. Licitația 
va avea loc la sediul Primăriei orașului 
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de 
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ședințe a Consiliului Local. Prețul de 
pornire a licitației este de 1.252 euro/an. 
Concesionarea se face pentru o perioada 
de 49 ani. Documentația de atribuire și 
caietul de sarcini pot fi procurate de la 
Biroul Patrimoniu începand cu data de  
25.05.2022. Relații suplimentare se pot 
obține la tel.0348/455113, Biroul Patri-
moniu. între orele 9 - 15.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/ sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Schitu, comuna Schitu, sat 
Moșteni, Str.Moșteni, nr.42, judeţul Olt, 
telefon 0249/482.302, fax 0249/482.310, 
e-mail: primariaschitu@yahoo.com, cod 
fiscal 5102290. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: Teren intravilan cu suprafața de 
64mp, situat în comuna Schitu, sat Greci, 
Str.Școlii nr.68, județul Olt, carte funciară 
56501, aparținând domeniului public al 
Comunei Schitu, conform H.C.L. nr. 
27/20.04.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 
3. Informații privind documentația de 
atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: Prin solicitare scrisă la 
Primăria Comunei Schitu, Comparti-
mentul de Achiziții Publice sau direct pe 
pagina de internet a Primăriei Comunei 
Schitu: www.primariaschitu.ro. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Comparti-
mentul de Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Schitu, comuna 
Schitu, sat Moșteni, Str. Moșteni nr. 42, 
județul Olt. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul admi-
nistrativ: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 07/06/2022, ora 
11.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
16/06/2022, ora 11.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul 
de Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Schitu, comuna Schitu, sat 
Moșteni, Str.Moșteni nr.42, județul Olt. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar într-un 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 17/06/2022, ora 14.00, Primăria 
Comunei Schitu, comuna Schitu, sat 
Moșteni, Str.Moșteni nr. 42, județul Olt, 
Sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Judecătoria 
Slatina, Slatina, Str.Lipscani nr.49, 
județul Olt, telefon 0249/435.526, fax 
0249/432.663, e-mail: jud-slatina@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 24/05/2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Runcu, comuna Runcu, Str.Principală 
nr.17, județul Dâmbovița, telefon/fax 
0245/234.003, e-mail: primaria.runcu@
yahoo.com, cod fiscal 4344473. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
-teren extravilan în suprafață de 330 mp, 
nr.cadastral 73670, amplasat în comuna 
Runcu, punct „Pod Brebu I”; -teren intra-
vilan în suprafață de 66mp, nr. cadastral 
73665, amplasat în comuna Runcu, punct 
„Peste drum”; -teren intravilan în supra-
față de 66 mp, nr. cadastral 73666, 
amplasat în comuna Runcu, punct „Peste 
drum”; -teren intravilan în suprafață de 
333 mp, nr.cadastral 73675, amplasat în 
comuna Runcu, punct „Bădeni-Stoicești”; 
-teren intravilan în suprafață de 554mp, 
nr.cadastral 73677, amplasat în comuna 
Runcu, punct „Bădeni-Parc”; -teren intra-
vilan în suprafață de 234mp, nr.cadastral 
73490, amplasat în comuna Runcu, punct 
„Lilea 4”, ce aparțin domeniului public al 
Comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 
31/26.04.2021, H.C.L. nr. 85/26.10.2021, 
H.C.L. nr. 92/26.11.2021, H.C.L. nr. 
97/28.12.2021 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 
3. Informații privind documentația de 

atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin solicitarea scrisă trans-
misă la sediul Primăriei Comunei Runcu. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Runcu, 
comuna Runcu, Str.Principală nr.17, 
județul Dâmbovița. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 200 Lei/ exemplar în 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Runcu sau prin OP/ virament bancar în 
contul RO91TREZ2755006XXX000770, 
deschis la Trezoreria Pucioasa, cod fiscal 
al concedentului 4344473. 3.4. Data-limită 
pentru sol icitarea clar i f icăr i lor: 
09/06/2022, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 20/06/2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei Comunei Runcu, 
comuna Runcu, Str. Principală nr. 17, 
județul Dâmbovița. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 20/06/2022, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Runcu, comuna Runcu, Str. Principală nr. 
17, județul Dâmbovița. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Dâmbovița, Târgoviște, Calea București 
nr.3, județul Dâmbovița, telefon 
0245/612.344, fax 0245/216.622, e-mail: 
tr-dambovita-brp@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
24/05/2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Calafat, municipiul 
Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, 
județul Dolj, telefon 0251/231.424, fax 
0251/232.884, e-mail: primariacalafat@
yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Infor-
mații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Imobilul C1 
clădire în suprafață de 148mp, situat în 
municipiul Calafat, Str. Ghe. Doja nr. 
3B, județul Dolj, imobil ce aparține 
domeniului public al Municipiului 
Calafat, conform caietului de sarcini 
aprobat prin H.C.L. nr. 52/31.03.2022 și 
temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019, 
art. 332-333. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, Secretariat. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Secretariatul Primăriei Municipiului 
Calafat, din municipiul Calafat, Str.
Tudor Vladimirescu nr. 24, județul Dolj. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 
15Lei/exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Municipiului Calafat. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 14.06.2022, ora 16.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.06.2022, ora 
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Calafat, 
municipiul Calafat, Secretariat, Str. 
Tudor Vladimirescu nr. 24, județul Dolj. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
24.06.2022, ora 13.00, Primăria Munici-
piului Calafat, municipiul Calafat, Str.
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Dolj, 

municipiul Craiova, Str.Brestei nr.12, 
județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 24.05.2022.

l Orașul Copșa Mică, str.Aleea Casta-
nilor, nr.8, jud.Sibiu. În temeiul HCL 
nr.33/2022 se face cunoscut că în data 
10.06.2022, ora 13.00, la sediul Orașului 
Copșa Mică, situat în orașul Copșa Mică, 
str.Aleea Castanilor, nr.8, se va vinde 
prin licitație publică cu strigare autoutili-
tara N1, marca Mercedes Benz, tip Vito 
111 CDI, capacitate cilindrică 2148cm3 și 
80 kw (109CP), an de fabricație 2005, 
motorină, cutie manuală, stare tehnică 
bună, înmatriculată, km parcurși 
136.000, proprietatea Orașului Copșa 
Mică. Menționăm că în anul 2020 
autoutilitarei au fost efectuate lucrări de 
tinichigerie. Autoutilitara poate fi văzută 
la sediul vânzătorului sau pe site-ul: 
www.copsa-mica.ro, secțiunea „Infor-
mații Publice-->Anunțuri Publice”, 
precum și pe contul de Facebook al 
orașului. Prețul de pornire a licitației este 
de 3.400 (16.800Lei) Euro. Condiții de 
participare: Participanții trebuie ca până 
la data ținerii ședinței de licitație să facă 
dovada achitării garanției de participare 
la licitație de 10% din prețul de pornire, 
î n  c ont u l  RO53T R EZ 57750 0 6 
XXX003003, deschis la Trezoreria 
Mediaș, CIF: 4406207, beneficiar Orașul 
Copșa Mică, precum și să prezinte, în 
copie, Certificatul de înmatriculare la 
Registrul Comerțului, codul fiscal, împu-
ternicirea reprezentantului în cazul 
persoanelor juridice și actul de identitate 
în cazul persoanelor fizice. În cazul 
neadjudecării, licitația se reia în data de 
16.06.2022, ora 13.00, respect iv 
23.06.2022, ora 13.00.

l Primăria Orașului Rovinari, cu sediul 
în oraș Rovinari, str.Florilor nr.2, jud.
Gorj, vinde prin licitaţie publică cu stri-
gare bunuri scoase din funcţiune aparţi-
nând instituţiei, respectiv „Instalaţie de 
încălzire Punct Termic nr.3”, având în 
componenţă: -Cazane termice pentru 
producerea agentului termic de încălzire; 
-Pompe de alimentare și de circulaţie; 
-Ţevi de oţel pentru alimentare cu apă 
rece; -Ţevi pentru agentul termic tur/
retur; -Rezervoare și bazine; -Armături 
(robineţi, vane, clapete etc.); -AMC 
(aparate de măsură control, siguranţă); 
-Materiale de izolaţii. Valoarea instalaţiei 
de încălzire Punct Termic nr.3 este de 
42.060Lei. Preţurile nu includ TVA. 
Pasul de licitaţie este de 5% din preţul de 
pornire. Licitaţia publică cu strigare va 
avea loc la sediul vânzătorului, str.
Florilor nr.2, sala de ședinţe a Consiliului 
Local, în data de 15.06.2022, ora 12.00. 
Începând cu data de 30.05.2022 până în 
data de 10.06.2022, persoanele interesate 
pot achiziţiona de la sediul Primăriei 
Oraș Rovinari, caietul de sarcini al licita-
ţiei cu strigare contra sumei de 30 de lei, 
sumă ce se va achita la casieria institu-
ţiei. Cererea de înscriere, taxa de partici-
pare, garanţia de participare, împreună 
cu documentele necesare în vederea 
participării la licitaţia publică cu strigare 
se vor depune până la data de 10.06.2022, 
ora 14.00, la Registratura Primăriei Oraș 
Rovinari. Taxa de participare în valoare 
de 50Lei și garanţia de participare în 
valoare de 300 de lei se vor achita la casi-
eria instituţiei. Relaţii suplimentare și 
achiziţionarea caietului de sarcini se vor 
obţine de la secretarul comisiei de lici-
taţie a bunurilor, d-na Ţenchea Vasilica 
Lăcrămioara, din cadrul Primăriei Oraș 
Rovinari, telefon: 0253/371.011, de luni 
până vineri, între orele 12.00-15.00.

l Anunț Municipiul Pașcani, cu sediul 
în str. Ștefan cel Mare, nr. 16, judeţul 
Iași, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 
129, fax 0232/766259, cod de înregistrare 
fiscală 4541360, organizează în data de 
23.06.2022, ora 10:00, licitaţie publică, 
având ca obiect închirierea pe o durată 
de 5 (cinci) ani a spațiilor cu altă desti-
naţie decât locuințe, proprietate publică 
a Municipiul Pașcani, judeţul Iași, 
prezentate mai jos: 1. Spații comerciale 
(casetele disponibile) având numerele: 5; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 30; 33; 35; 36; 37; 
38; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 57; 58; 
59; 60; 61; 62; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 98; 
99; 104; 105; 106; 108; 113; 114; 115; 118; 
119; 120/1; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 
127 și 128, fiecare spațiu comercial având 
suprafața de 3,60 mp și destinația de 
comerț nealimentar, identificate prin 
numărul cadastral 2683, situate în Hală 

Piața Vale, Str. Ceferiștilor, nr. 4, Munici-
piul Pașcani, Județul Iași, conform 
H.C.L. nr. 46/31.03.2021; H.C.L. nr. 
160/29.09.2021 și H.C.L. nr. 99/28.04.2022; 
Documentația de atribuire privind orga-
nizarea și desfășurarea a procedurii de 
închiriere poate fi achiziționată de la 
sediul Municipiului Pașcani, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 16, judeţul Iași, Comparti-
ment Patrimoniu și Contracte - Camera 
31. Persoana de contact: cons. Asofiei 
Mariana, e-mail : patrimoniu@primaria-
pascani.ro Perioada de achiziţionare a 
documentaţiei de închiriere este 
26/05/2022 – 08/06/2022, ora 13:00. Preţul 
de achiziţionare a documentaţiei de atri-
buire este în cuantum de 50 lei și poate fi 
achitat prin virament în contul:RO-
37TREZ4075006XXX000833, deschis la 
Trezoreria Pașcani sau în numerar la 
caseria Serviciului de Taxe și Impozite 
Locale din cadrul aparatului de speciali-
tate al Primarului Municipiului Pașcani. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este 10.06.2022, ora 13.00. Ofertele 
se depun la sediul Municipiul Pașcani, 
situat în str. Ștefan cel Mare, nr.16, 
județul Iași – Registratură, în două 
plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va 
indica obiectul licitației pentru care este 
depusă oferta și va trebui să conțină 
documentele obligatorii necesare partici-
pării la licitație. Pe plicul interior, care 
conține oferta prorpiu-zisă, se înscriu 
numele sau denumirea ofertantului, 
precum și domiciliul sau sediul social al 
acestuia. Data limită de depunere a ofer-
telor este 20.06.2022 ora 13:00 Fiecare 
participant la licitație depune o singură 
ofertă ce va conține documentele nece-
sare și obligatorii participării la licitație . 
Ședința de deschidere a ofertelor se va 
desfășura la sediul Municipiului Pașcani, 
în data de 23.06.2022, ora 10:00, la 
Camera 44 (sala de seminarii). Instanţa 
competentă în soluţionarea litigiilor 
apărute este Tribunalul Iași, Secţia 
Contencios Administrativ, str. Anastasie 
Panu, nr. 25, judeţul Iași, telefon 
0232/260600, adresă poștă electronică 
tr-iași-civ2@just.ro. Data transmiterii 
anunțului de licitație către mass media, 
în vederea publicării, este 25.05.2022. 

l Anunț Municipiul Pașcani, cu sediul în 
str. Ștefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iași, 
cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, 
fax 0232/766259, cod de înregistrare 
fiscală 4541360, organizează în data de 
24.06.2021, ora 10:00, licitaţie publică, 
având ca obiect închirierea pe o durată de 
5 (cinci) ani a terenurilor disponibile, 
proprietate publică a Municipiul Pașcani, 
judeţul Iași, prezentate mai jos: 1. Tere-
nurile disponibile identificate prin 
numărul cadastral 2683, situate în Piața 
Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, jud Iași 
conform H.C.L. nr. 47/31.03.2021, H.C,L, 
n r.  182 /2 8 /10 . 2 021,  H .C. L .  n r. 
128/30.07.2020 modificată și completată 
prin H.C.L. 181/21.12.2020; H.C.L. nr. 
182/28.10.2021; HCL nr. 139/31.08.2021, 
H.C.L. nr. 161/29.09.2021, H.C.L. nr. 
100/28.04.2022, având următoarele poziții 
și suprafațe: - nr. 7 în suprafață de 19 mp; 
- nr. 8 în suprafață de 15 mp; - nr. 14 în 
suprafață de 12,00 mp; - nr. 17 în supra-
față de 6 mp; - nr. 18 în suprafață de 6 
mp; - nr. 20 în suprafață de 12 mp; - nr. 
20/1 în suprafață de 12 mp; - nr. 21 în 
suprafață de 12 mp; - nr. 50 în suprafață 
de 11,50 mp; - nr. 51 în suprafață de 10,00 
mp; - nr. 81 în suprafață de 6 mp - nr. 88 
în suprafață de 9,50 mp; - nr. 89 în supra-
față de 5,00 mp; - nr. 12A în suprafață de 
40,00 mp; - nr. 27 în suprafață de 19,71 
mp; - nr. 35 în suprafață de 6,25 mp; - nr. 
22 în suprafață de 16,00 mp - nr. 23 în 
suprafață de 16,00 mp - nr. 24 în supra-
față de 16,00 mp - nr. 25 în suprafață de 
16,00 mp - nr. 26 în suprafață de 16,00 
mp - nr. 28 în suprafață de 16,00 mp - nr. 
29 în suprafață de 16,00 mp - nr. 30 în 
suprafață de 16,00 mp - nr. 31 în supra-
față de 16,00 mp - nr. 32 în suprafață de 
16,00 mp - nr. 33 în suprafață de 16,00 mp 
- nr. 34 în suprafață de 16,00 mp - nr. 36 
în suprafață de 16,00 mp - nr. 37 în supra-
față de 16,00 mp 2. Terenurile disponibile 
identificate prin numărul cadastral 
63975, situate în Piața Deal, str. Eugen 
Stamate, nr. 6-8, jud. Iași, conform 
H.C.L. nr. 182/28.10.2021; H.C.L. nr. 
74/30.03.2022, având următoarele poziții 
și suprafațe: - nr. 36 în suprafață de mp; 
- nr. 37 în suprafață de 11,50 mp; - nr. 40 
în suprafață de 10,00 mp; - nr. 33 în 
suprafață de mp Documentația de atri-
buire privind organizarea și desfășurarea 
a procedurii de închiriere poate fi achizi-
ționată de la sediul Municipiului Pașcani, 
str. Ștefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iași, 

Compartiment Patrimoniu și Contracte 
- Camera 31. Persoana de contact : insp. 
Coteț Chiperi Gheorghe, e-mail : patri-
moniu@primariapascani.ro Perioada de 
achiziţionare a documentaţiei de închi-
riere este 26/05/2022 – 08/06/2022, ora 
13:00. Preţul de achiziţionare a documen-
taţiei de atribuire este în cuantum de 50 
lei și poate fi achitat prin virament în 
contul:  RO38TREZ 40721360206 
XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani 
sau în numerar la caseria Serviciului de 
Taxe și Impozite Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Pașcani. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 10.06.2022, 
ora 13.00. Ofertele se depun la sediul 
Municipiul Pașcani, situat în str. Ștefan 
cel Mare, nr. 16, județul Iași – Registra-
tură, în două plicuri sigilate. Pe plicul 
exterior se va indica obiectul licitației 
pentru care este depusă oferta și va trebui 
să conțină documentele obligatorii nece-
sare participării la licitație. Pe plicul 
interior, care conține oferta prorpiu-zisă, 
se înscriu numele sau denumirea ofertan-
tului, precum și domiciliul sau sediul 
social al acestuia. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 20.06.2022 ora 13:00 
Fiecare participant la licitație depune o 
singură ofertă ce va conține documentele 
necesare și obligatorii participării la lici-
tație . Ședința de deschidere a ofertelor se 
va desfășura la sediul Municipiului 
Pașcani, în data de 24.06.2022, ora 10:00, 
la Camera 44 (sala de seminarii). 
Instanţa competentă în soluţionarea liti-
giilor apărute este Tribunalul Iași, Secţia 
Contencios Administrativ, str. Anastasie 
Panu, nr. 25, judeţul Iași, telefon 
0232/260600, adresă poștă electronică 
tr-iași-civ2@just.ro. Data transmiterii 
anunțului de licitație către mass media, 
în vederea publicării, este 25.05.2022.

PIERDERI
l Pierdut act concesiune nr.3056 din 
data 16.10.1985, figura 261, lot 2922, 
eliberat de Parohia Vintilă Vodă, 
Popești-Leordeni, pe numele Cristea 
Maria. Îl declar nul.

l Subscrisa Agromineral Prod Com 
SRL, inmatriculata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr. J40/10616/2021 CUI 
44461499 declar pierdut Certificatul de 
inregistrare al societatii si Certificatele 
Constatatoare aferente emise in temeiul 
art. 171 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 
359/2004, precum si rezolutia persoanei 
desemnate nr. 83670/17.06.2021, in 
original, eliberate de Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti. Le declar nule.

DECESE


