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l SC Toga Serv SRL Bacău angajează muncitori
necalificați pentru lucrări de marcaje rutiere.
CV-urile se trimit la adresa de email: office@togaserv.ro.
l SC Fagforest Wood Prod&Trade CO SRL, cu
sediul în Com.Bretea Romana, jud.Hunedoara,
angajează muncitori calificați și necalificați, pentru
fabrică de cherestea, oferim și cazare gratis în
incintă. Relații la tel. 0744.665.656.
l S.C. Patiseria Meriton SRL, cu sediul in localitatea Ineu, jud.Arad, angajeaza 2 lucratori bucatarie (spalator vase mari) COD COR 941201.
Cerinte: studii 8 clase, cunoscator al bucatariei
sarbesti (prajitura burek). CV-urile se depun la
adresa de e-mail zoran_mutavschi@yahoo.com
pana la data de 28.05.2021, selectia candidatilor va
avea loc in data de 29.05.2021. Info tel: 0745330061.
l Medical Center Alsamed S.R.L., cu sediul social
în Municipiul București, Str.Alexandru cel Bun,
nr.16, bl.T21A, sc.1, et.7, ap.43, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr.J40/10587/2005, CUI: 17689873, angajează:
secretar administrativ cod COR-334301 -2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail drhsalamat@
yahoo.com.
l Marie Claire Center S.R.L cu sediul social în
București, Str.Vasile Predescu, nr.79-87, biroul
nr.10 din Complex Comercial Dragonul Roțu 1-4
Corp 4, sector 2, J40/12670/2018; CUI: 38623723,
angajează: 2 posturi cod COR 226405 -Kinetoterapeut; 2 posturi cod COR 226402 -Fizioterapeut; 2
posturi cod COR 325504 -Reflexoterapeut și 2
posturi cod COR 514204 -Maseur de întreținere și
relaxare. Pentru CV, la adresa de e-mail: lotuschinesetherapy@gmail.com.
l S.C. Doc Collin Int S.R.L., cu sediul social în
Mun.București, Str.Baciului, nr.5, bl.9, sc.D, et.2,
ap.142, sector 5, J40/14246/2019; CUI 41800558,
angajează: muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de construcții, cod COR
931302 -3 posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail:
ovidiu.leauta@gmail.com.
l Octagon Fundatii Speciale SRL, cu sediul în
Bucureşti, Sectorul 1, Strada Piaţa Amzei, Nr.5,
Camera Nr.5, angajează muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet (1 post, lb.engleză,
vechime min.2 ani). CV-urile se pot depune la
sediul firmei până la data de 28.05.2021. Informații la telefon 021.232.39.20.
l Macarale Mures SRL cu sediul în Târgu Mureș,
Strada Budiului, Nr.103, Jud.Mureș, angajează
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2
posturi), zidar rosar-tencuitor (2 posturi), dulgher
restaurator (1 post), studii medii, lb.engleză,
vechime min. 2 ani. CV-urile se pot depune la
sediul firmei până la data de 21.09.2019. Informații la telefon +40265/262.026.
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l Brutărie-Patiserie Anea SRL din Reșița angajează 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari)- cod
COR 941201. Condiții minime: studii primare (8
clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun
pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor
fi luate în considerare CV-urile primite până la
data de 28.05.2021. Selecția candidaților va avea
loc în data de 29.05.2021 și constă în concurs de
CV-uri. Informații la telefon: 0755.665.487.
l Primăria Berceni cu sediul în bd. 1 Mai nr.233,
comuna Berceni, județul Ilfov, organizează în data
de 22.06.2021 concurs recrutare pentru Muncitor
necalificat– Compartiment Monitorizare Unități
de Învățământ. Dosarele se depun în perioada
27.05.2021– 10.06.2021, ora 16:00 la sediul primăriei Berceni din bd. 1 Mai nr.233, comuna Berceni,
județul Ilfov. Condiţii de participare: studii medii/
generale, vechime în muncă: 10 ani. Detalii suplimentare la 021.365.19.68.
l Spitalul Clinic „Dr. I.Cantacuzino”, cu sediul în
localitatea Bucureşti, -CUI 4203490, Str.Ion
Movilă, Nr.5-7, Sector 2, tel.021/210.71.00;
fax.021/210.64.35, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor vacante, conform H.G.
nr.286/23.03.2011, după cum urmează: -Un post de
economist IA (S) pe durată nedeterminată în
Serviciul RUNOS; -Un post de referent de specialitate III (S) pe durată nedeterminată în Serviciul
RUNOS; -Un post de referent de specialitate IA
(S) pe durată nedeterminată în Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale. Concursul se
va desfăşura astfel: Pentru posturile de economist
IA și de referent specialitate III: -Proba scrisă în
data de 17.06.2021, ora 08.00, la sediul unităţii;
-Proba practică în data de 18.06.2021, ora 11.00, la
sediul unităţii. Pentru postul de referent de specialitate IA: -Proba scrisă în data de 17.06.2021, ora
10.00, la sediul unităţii; -Proba practică în data de
18.06.2021, ora 12.00, la sediul unităţii. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare
şi cunoştinţe în utilizarea calculatorului pentru
postul de economist IA (S) și referent de specialitate III (S). 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
unităţii -data limită 10.06.2021. Relaţii suplimentare la sediul: unităţii persoană de contact: Ec.
Dorcioman Daniela, telefon: 021/210.71.00 int.196;
tel.mobil 0726.715.509.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, numărul 452 din 26.V.2021, la anunţul cu
numărul de înregistrare 286.240 al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, cu sediul în Str. Av. Sănătescu,
nr. 48, sector 1, 011478, Bucureşti, pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de șef serviciu, Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale,
perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției juridice și relații internaționale, conform
H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările
ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020
privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

din cadrul unor instituții din sistemul justiției,
precum și din cadrul Curții de Conturi, se face
următoarea rectificare: -în loc de: „b)Serviciul
legislație, sesizări și relații internaționale: 1 (unu)
post șef serviciu, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate drept și relații internaționale perioadă nedeterminată.” se va citi: „b) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale: 1
(unu) post șef serviciu, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate drept, 2 ani vechime în
specialitate relații internaționale, diplomă de
licenţă în specialitate (drept și relații internaționale), perioadă nedeterminată.” Restul anunţului
rămâne neschimbat. (Prezenta rectificare nu se
datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României, Partea a III-a.)
l Primăria oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs următoarele
posturi contractuale vacante de execuţie: •5
posturi– îngrijitor– debutant- Compartiment
monitorizare şi administrare a unităţilor de învăţământ. Condiţii: -studii medii/ generale; -condiţii de
vechime: nu necesită vechime. •1 post îngrijitor–
Serviciul gospodărire, întreţinere, reparaţii, deservire şi administrativ, Compartiment administrativ.
Condiţii: -studii medii/ generale; -condiţii de
vechime: minim 1 an. •1 post referent- debutant–
Serviciul buget, finanţe, contabilitate, Biroul contabilitate. Condiţii: -studii liceale, absolvite cu
diploma de bacalaureat; -vechime în specialitate:
nu necesită vechime. Data limită depunere dosare:
11.06.2021, ora 12:00, la sediul Primăriei oraşului
Bragadiru. Concursul începe în data de:
01.07.2021, ora 10:00 –proba scrisă. Data si ora
interviului vor fi comunicate ulterior. Concursul se
desfăşoară la sediul Primăriei oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia şi tematica de
concurs se află afişate la avizierul unităţii şi pe
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei oraşului Bragadiru sau la
telefon 021/4480795.
l Primăria oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs următoarele

posturi contractuale vacante de execuţie: •7
posturi– îngrijitor– debutant- Compartiment
monitorizare şi administrare a unităţilor de învăţământ. Condiţii: -studii medii/ generale; -condiţii de
vechime: nu necesită vechime. Data limită depunere dosare: 11.06.2021, ora 12:00, la sediul Primăriei oraşului Bragadiru. Concursul începe în data
de: 24.06.2021, ora 10:00– proba scrisă. Data şi ora
interviului vor fi comunicate ulterior. Concursul se
desfăşoară la sediul Primăriei oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia şi tematica de
concurs se află afişate la avizierul unităţii şi pe
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei oraşului Bragadiru sau la
telefon 021/4480795.
l Anunț de concurs. Direcţia Asigurare Logistică
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării,
pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr.
286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările
ulterioare, următorul post vacant de personal
contractual din cadrul Centrului de Pregătire și
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” - Mamaia, jud. Constanța: -muncitor
calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații),
poz. 435 - studii gimnaziale și calificare în meseria
de electrician; nu se solicită vechime în muncă și/
sau specialitate. Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul
Centrului de Pregătire și Recuperare/Refacere a
Capacității de Muncă ”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel Meridian), județul
Constanța, până la data de 11.06.2021, ora 16.00.
Concursul se va desfăşura la sediul Centrului de
Pregătire și Recuperare /Refacere a Capacității de
Muncă ”Meridian” -Mamaia, jud. Constanţa,
b-dul Mamaia (hotel Meridian) și va consta în
susținerea următoarelor probe: 1. Proba practică:
21.07.2021, ora 12.00; 2. Interviul: 27.07.2021, ora
12.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de
participare, documentele necesare, bibliografia şi
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între
orele 10.00–15.00, la tel. 021. 303.70.80 interior
30434 - Serviciul Resurse Umane al Direcţiei
Asigurare Logistică Integrată din mun. Bucureşti,

str. Eforie, nr. 3 sector 5, de pe pagina de internet a
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră sau de la sediul Centrului de Pregătire
și Recuperare /Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel
Meridian), jud. Constanţa. (Î)Director, Comisar-șef
de poliţie, Bunghiuz Florin-Nicolae.
l Anunț de concurs. Direcţia Asigurare Logistică
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării,
pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr.
286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările
ulterioare, următoarele posturi vacante de
personal contractual: La Centrul de Pregătire și
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” - Mamaia -1 post de magaziner, poz.
427 - studii liceale cu diplomă de bacalaureat,
vechime în muncă 1 an și vechime în specialitate 6
luni; -2 posturi de paznic, poz. 70/c și 70/d - studii
gimnaziale, atestat profesional de paznic/agent de
pază/agent de securitate, nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate; -4 posturi de muncitor
calificat IV-I (fochist), poz. 289/a, 289/c, 289/d şi
289/e - studii gimnaziale, calificare de fochist,
autorizație ISCIR şi atestat fochist clasa C, nu se
solicită vechime în muncă şi/sau specialitate. La
Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a
Capacității de Muncă ”Diana” -Saturn -3 posturi

de paznic, poz. 71/b, 71/c și 71/d - studii gimnaziale, atestat profesional de paznic/agent de pază/
agent de securitate, nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate. La Baza de Pregătire și
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
”Piersicul” - Neptun -3 posturi de paznic, poz.
72/b, 72/c și 72/d - studii gimnaziale, atestat profesional de paznic/agent de pază/agent de securitate,
nu se solicită vechime în muncă şi/sau specialitate.
Pentru înscriere, candidaţii vor depune dosarul de
concurs, până la data de 11.06.2021, ora 16.00,
astfel: pentru posturile de la Centrul de Pregătire
și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” - Mamaia (hotel Meridian), la sediul
centrului din bulevardul Mamaia, jud. Constanța;
pentru posturile de la Centrul/Baza de Pregătire și
Recuperare /Refacere a Capacității de Muncă
”Diana” - Saturn și ”Piersicul” - Neptun, la sediul
Centrului de Pregătire și Recuperare /Refacere a
Capacității de Muncă ”Diana” - Saturn, jud.
Constanța (vizavi de Hotel Atena). Concursurile se
vor desfășura la sediul Centrului de Pregătire și
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” - Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel
Meridian), jud. Constanța și vor consta în: Proba
scrisă: 21.07.2021 Ora de desfăşurare a probei:
-pentru posturile de paznic ora 09.00; -pentru
posturile de muncitor calificat IV-I (fochist) ora
09.00; -pentru postul de magaziner ora 12.00;
Interviul: 27.07.2021 Ora de desfăşurare a probei:
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-pentru posturile de paznic ora 09.00; -pentru
posturile de muncitor calificat IV-I (fochist) ora
09.00; -pentru postul de magaziner ora 12.00.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele
10.00 – 15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Asigurare
Logistică Integrată din mun. Bucureşti, str. Eforie,
nr. 3 sector 5, de pe pagina de internet a M.A.I., la
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri
carieră sau de la sediul centrelor. (Î)Director,
Comisar-șef de poliţie, Bunghiuz Florin-Nicolae.
l Autoritatea Navală Română, cu sediul în
Constanța, Str.Incintă Port, nr.1, județul
Constanța, organizează concurs conform HG nr.
286/2011 modificată și completată, pentru
ocuparea a următoarelor funcții contractuale
vacante: I.Direcția Economică: Serviciul Financiar
Bugete Tarife, CFP: Economist gr.II -1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: științe economice. Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
3 ani vechime în specialitatea studiilor. Economist
gr.I -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
Specialitatea de bază: științe economice. Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 6 ani vechime în specialitatea studiilor. II.
Căpitănia Zonală Constanța: Serviciul Financiar
Contabilitate: Economist gr.IA -1 post: Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază:
științe economice. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani vechime în
specialitatea studiilor. Economist debutant -1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: științe economice. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără
condiții de vechime. III.Centrul Maritim de Coordonare: Serviciul MRCC: Inspector specialitate
gr.IA -2 posturi: Nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație -specializare navigație; Studii
superioare în domeniul naval cu minim 9 ani
vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector
specialitate gr.I -minim 3 ani vechime în funcție,
sau Căpitan de port specialist -minim 6 ani
vechime în funcție. Cerințe specifice: -posesor
certificat operator în sistemul GMDSS; -posesor
brevet managerial. Inspector specialitate gr.I -2
posturi: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație -specializare navigație; Studii
superioare în domeniul naval cu minim 6 ani
vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector
specialitate gr.II -minim 3 ani vechime în funcție,
sau Căpitan de port specialist -minim 3 ani
vechime în funcție, sau Posesor brevet: ofițer
maritim I cu 3 ani vechime în funcție conform
brevetului. Cerințe specifice: -posesor certificat
operator în sistemul GMDSS; -posesor brevet
managerial. Serviciul VTMIS: Căpitan port specialist -3 posturi: Nivel studii: studii superioare de
lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație -specializare navigație; Posesor
brevet maritim nivel managerial -fără condiții de
vechime, sau Căpitan port gr.I -3 ani vechime în
funcție. Cerințe specifice: -posesor certificat
operator în sistemul GMDSS. IV.Serviciul PSC/
FSC: Inspector specialitate gr.IA -2 posturi:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și
navigație -specializarea navigație, electromecanică
navală sau arhitectură navală; Studii superioare de
specialitate navală -minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Inspector specialitate gr.I
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-minim 3 ani vechime în funcție, sau Căpitan de
port specialist -minim 6 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice: -criterii minime conform art.22
alin.1, 5, Anexa 11 din HG nr.811/2010, cu modificările și completările ulterioare; -permis conducere
categoria B. Inspector specialitate gr.IA -1 post cu
locație Galați: Nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație -specializarea navigație, electromecanică navală sau arhitectură navală; Studii
superioare de specialitate navală -minim 9 ani
vechime în specialitatea studiilor, sau Inspector
specialitate gr.I -minim 3 ani vechime în funcție,
sau Căpitan de port specialist -minim 6 ani
vechime în funcție. Cerințe specifice: -criterii
minime conform art. 22 alin.1, 5, Anexa 11 din HG
nr.811/2010, cu modificările și completările ulterioare; -permis conducere categoria B. V.Direcția
Siguranța Navigației, Securitatea Navelor și
Personal Navigant: Serviciul Siguranța Navigației:
Inspector specialitate gr.II -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație; Studii
superioare de specialitate în domeniul naval
-minim 3 ani în funcție, sau Posesor brevet ofițer
maritim punte secund -fără condiții de vechime,
sau Posesor brevet ofițer maritim punte -3 ani
vechime în funcție conform brevetului, sau
Inspector specialitate gr.III -minim 3 ani vechime
în funcție. Cerințe specifice: -permis conducere
categoria B. Inspector specialitate gr.I -1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și
navigație; Studii superioare de specialitate în
domeniul naval -minim 6 ani în specialitatea studiilor, sau Căpitan port specialist -minim 3 ani
vechime în funcție, sau Posesor brevet ofițer
maritim punte secund -3 ani vechime în funcție
conform brevetului, sau Inspector specialitate gr.II
-minim 3 ani vechime în funcție. Cerințe specifice:
-permis conducere categoria B. Biroul ISM/ISPS:
Inspector specialitate gr.IA -2 posturi: Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație
-specializarea navigație sau electromecanică
navală; Studii superioare în domeniul naval
-minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau
Căpitan de port specialist -minim 6 ani vechime în
funcție, sau Inspector specialitate gr.I -minim 3 ani
vechime în funcție; Cerințe specifice: -posesor
brevet maritim managerial conform prevederilor
Secțiunii A-II/2 sau A-II/3 a Codului din
Convenția STCW 1978 cu amendamentele de la
MANILA, cu cel puțin 24 luni îmbarcare în funcție
managerială, și -curs valabil de ofițer cu securitatea navei, sau curs valabil de ofițer pentru securitatea companiei, sau curs valabil de familiarizare
privind securitatea navei și sarcini specifice de
securitate la bordul navei; -carnet de conducere
categoria B. Inspector specialitate gr.I -2 posturi:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și
navigație -specializarea navigație sau electromecanică navală; Studii superioare în domeniul naval
-minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor; sau
Inspector specialitate gr.II -minim 3 ani vechime în
funcție, sau Căpitan de port specialist -minim 3
ani vechime în funcție, sau Posesor brevet: ofițer
maritim I cu 3 ani vechime în funcție conform
brevetului. Cerințe specifice: -curs valabil de ofițer
cu securitatea navei, sau curs valabil de ofițer
pentru securitatea companiei, sau curs valabil de
familiarizare privind securitatea navei și sarcini
specifice de securitate la bordul navei; -carnet de
conducere categoria B. Serviciul Mărfuri Periculoase, Terminale și Gas Free: Inspector specialitate
gr.I -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație; Studii superioare de specialitate în domeniul naval -minim 6 ani vechime în

specialitatea studiilor, sau Căpitan de port specialist -minim 3 ani vechime în funcție, sau; Posesor
brevet: ofițer maritim I, ofițer mecanic maritim I,
șef electrician maritim -minim 3 ani vechime în
funcție conform brevetului, sau Inspector sp.gr.II
-minim 3 ani vechime în funcție. Cerințe specifice:
-36 luni de ambarcare pe nave maritime, din care
12 luni ambarcare pe nave tip tanc (nave ȋn
exploatare) cu brevet managerial; -Posesor certificate de absolvire cursuri pentru: a)familiarizare
tancuri, b)exploatare tancuri petroliere, c)exploatare tancuri chimice, d)exploatare tancuri gaze
lichefiate; -Posesor carnet de conducere categoria
B. Inspector specialitate gr.IA -1 post: Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație;
Studii superioare de specialitate în domeniul naval
-minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau
Căpitan de port specialist -minim 6 ani vechime în
funcție, sau Inspector sp.gr.I -minim 3 ani vechime
în funcție. Cerințe specifice: -36 luni de ambarcare
pe nave maritime, din care 24 luni ambarcare pe
nave tip tanc (nave ȋn exploatare) cu brevet managerial; -Posesor certificate de absolvire cursuri
pentru: a)familiarizare tancuri, b)exploatare
tancuri petroliere, c)exploatare tancuri chimice, d)
exploatare tancuri gaze lichefiate; -Posesor carnet
de conducere categoria B. Serviciul Înmatriculare
Și Examinări Personal Navigant Maritim:
Inspector specialitate debutant -1 post: Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie marina și navigație,
inginerie și management; Studii superioare de

specialitate în domeniul naval -fără condiții de
vechime. Compartimentul Autorizări Furnizori
Formare Profesională și Agenții de Crewing:
Inspector specialitate gr.I -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată; Specialitatea de
bază: inginerie marină și navigație, inginerie și
management; Studii superioare în domeniul naval
-minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor; sau
Inspector specialitate gr.II -minim 3 ani vechime în
funcție, sau Căpitan de port specialist -minim 3
ani vechime în funcție, sau Posesor brevet: ofițer
maritim I, ofițer mecanic cu 3 ani vechime în
funcție conform brevetului. VI.Direcția Tehnică:
Inspectoratul Tehnic Constanța: Inspector specialitate gr.II -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de bază:
inginer specializare electrotehnică; Studii superioare de specialitate în domeniul naval -minim 3
ani în funcție, sau Posesor brevet ofițer maritim
secund -fără condiții de vechime, sau Posesor
brevet ofițer maritim -3 ani vechime în funcție
conform brevetului, sau Inspector specialitate
gr.III -minim 3 ani vechime în funcție; Alte studii
superioare de specialitate -minim 3 ani vechime în
specialitatea studiilor. Cerințe specifice: -permis
conducere categoria B. Inspectoratul Tehnic
Galați: Inspector specialitate gr.IA -1 post: Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: inginer specializare nave; Studii
superioare în domeniul naval -minim 9 ani
vechime în specialitatea studiilor, sau Căpitan de
port specialist -minim 6 ani vechime în funcție, sau
Inspector specialitate gr.I -minim 3 ani vechime în

funcție; Alte studii superioare de specialitate
-minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor.
Cerințe specifice: -permis conducere categoria B.
Inspector specialitate gr.IA -1 post cu locație
Brăila: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată; Specialitatea de bază: inginer specializare
nave; Studii superioare în domeniul naval -minim
9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau
Căpitan de port specialist -minim 6 ani vechime în
funcție, sau Inspector specialitate gr.I -minim 3 ani
vechime în funcție; Alte studii superioare de specialitate -minim 9 ani vechime în specialitatea
studiilor. Cerințe specifice: -permis conducere
categoria B. Serviciul Comunicații Navale: Inginer
gr.IA -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie electrică, mecanică, sistemelor, electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; Studii
superioare în domeniul de activitate specific
postului -minim 9 ani vechime în specialitatea
studiilor. Cerințe specifice: -permis conducere
categoria B; -cel puțin un certificat Microsoft
MCSA sau CCNA Security. Biroul IT: Administrator de rețea gr.IA -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată; Specialitatea de
bază: matematică, informatică, inginerie electrică,

electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației,
ingineria sistemelor, mecatronică și robotică, cibernetică, statistică și informatică economică; Studii
superioare în domeniul de activitate specific
postului -minim 9 ani vechime în specialitatea
studiilor. Cerințe specifice: -permis conducere
categoria B; -cel puțin un certificat Microsoft SQL
sau Oracle Database sau MariaDB sau Postrgres
SQL. Serviciul Avizări Produse Navale, Industriale
și Supraveghere Piață: Inspector specialitate gr.IA
-1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată; Specialitatea de bază: inginer specializare mecanică; Studii superioare de specialitate
navală -minim 9 ani vechime în specialitatea
studiilor, sau Căpitan de port specialist -minim 6
ani vechime în funcție, sau Inspector sp.gr.I
-minim 3 ani vechime în funcție. Cerințe specifice:
-permis conducere categoria B. Concursul se organizează în constanța după următorul calendar de
desfășurare: Data limită pentru depunerea dosarelor: 11.06.2021, până la ora 14.00. 1.Selecția
dosarelor de înscriere: 14.06.2021-15.06.2021;
Afișare rezultate selecția dosarelor: 16.06.2021, la
ora 16.00; Termen depunere contestații:
17.06.2021, până la ora 12.00; Termen soluționare
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
contestații și comunicare rezultate: 17.06.2021 la
ora 16.00. 2.Proba scrisă: 22.06.2021, la ora 09.00;
Afișare rezultate probă scrisă: 23.06.2021, la ora
16.00; Termen depunere contestații probă scrisă:
24.06.2021, până la ora 12.00; Termen soluționare
contestații și comunicare rezultate: 24.06.2021, la
ora 16.00. 3.Interviu: 25.06.2021, la ora 09.00;
Afișare rezultate interviu: 28.06.2021, la ora 16.00;
Termen depunere contestații interviu: 29.06.2021,
până la ora 12.00; Termen soluționare contestații și
comunicare rezultate: 29.06.2021, la ora 16.00.
4.Afișare rezultate finale: 30.06.2021, la ora 15.00.
Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea
concursului se va face astfel: -Pentru posturile din
cadrul Autorității Navale Române, candidații vor
depune dosarele la sediul Autorității Navale
Române, Localitatea Constanța, Str.Incintă Port,
nr.1, et.9, cam.93. Relații suplimentare la persoana
de contact: Adriana Rosen, tel.0372/419.809 sau
0372/419.884; fax 0241/61.61.24. Bibliografia,
tematica și rezultatele finale ale probelor de
concurs se vor afișa odată cu anunțul la sediul anr
și pe pagina oficială: http://portal.rna.ro/structura/
cariere.

CITAȚII
l Alexandru Elena Ancuța și Fodor Viorica notifică pe Ioan Maria, cu adresa în comuna
Corbeanca, jud. Ilfov, pentru a se prezenta la
notariat și la Parohia Progresu din str. Ilie Oprea,
nr.5-7, în vederea dezbaterii succesiunii pentru
locul de veci din Cimitirul Patriarhal Progresu,
figura 22, parcela 23, în suprafață de 2x3mp din
actul de concesiune 52/1998.
l Pârâții: Iorga Alexandra, prin reprezentant legal
Baniță Petronela, domiciliată în sat Leoști, com.
Pădureni, jud.Vaslui, Iorga Cătălin, domiciliat în
satul și comuna Pădureni, jud.Vaslui, Iorga
Liliana, domiciliată în Tulcea, str. Babadag, nr.19,
bl.11, sc.B, ap.6, jud.Tulcea, Ciomaga Violeta-Andreea, domiciliată în com.Dimitrie Cantemir, jud.
Vaslui și Iorga Carmen, domiciliată în comuna
Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, sunt citați la Judecătoria Huşi, jud.Vaslui, pentru data de 23.09.2021,
ora 10.30, în dosarul nr.322/244/2021, având ca
obiect partaj judiciar ieșire din indiviziune, reclamantă fiind Munteanu Țana.
l Reclamanta Panțel Marcela Alunița citează pe
numitului Panțel Marius, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sibiu, str, Coșbuc, nr. 1, ap. 4, județul
Sibiu, în dosarul nr. 9457/306/2020, la Judecătoria
Sibiu, în data de 22.06.2021 obiect - deschiderea
procedurii de declarare judecătorească a morții
numitului Panțel Marius. Orice persoană care are
date despre cel dispărut este rugată să le comunice
instanței – Judecătoria Sibiu.
l Se citează numitul Miloiu Gheorghe, născut la
data de 13.01.1929, Ploiești, cunoscut cu ultimul
domiciliu în Ploiești, str. Granitului, nr. 16, jud.
Prahova în dosarul nr. 3162/281/2021-Judecătoria
Ploiești, având ca obiect declararea judecătorească
a morții pârâtului Miloiu Gheorghe. Cu mențiunea
că în acest dosar se solicită declararea morții acestuia, iar cei care îl cunosc să comunice datele pe

care le știu în legătură cu cel dispărut în dosarul
mai sus menționat, aflat pe rolul Judecătoriei
Ploiești. Termen de judecată 11.06.2021, citat sala
6. ora 11.
l AL Nouri Abdelarazac cheama in judecata pe
Socaciu Lucia-Angela si Socaciu Ionel-Gheorghe
la tribunalul Bucuresti, sectia a-V-a civila Complet
19, sala.106, ora 9.00, in dosarul civil
27305/300/2016 avand ca obiect hotarare sa tina
loc de act de vanzare cumparare, cu termen de
judecata fixat la data de 23.09.2021. Tel.
0788.744.229
l Tribunalul Timiş, Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă
Nr.2, Dosar Nr. 6121/30/2020/A1*, Secţia II-A
Civilă, Complet Nr. c2ns/ma, ora 9 sala 174,
obiectul dosarului: Antrenarea răspunderii organelor de conducere. Termen de judecată stabilit:
17.06.2021. Citație. Pentru data de 17.06.2021, ora
09.00, sala 174, Tribunalul Timiș, Secția II-a
Civilă, se citează numitul Rednic Petru în calitate
de pârât, având ultimul domiciliu cunoscut în
mun.Timișoara, str. Mureș, nr. 123, bloc 40, sc. B,
et. 3, ap. 14, jud. Timiş, nascut în loc. Giulești, jud.
Maramureș, posesor al actului de identitate, CI,
seria TM nr. 55701, emis de SPCLEP Timișoara la
data de 25.10.2006. Motivul citării este dosarul
nr.1621/30/2020/a1 având ca obiect atragerea
răspunderii organelor de conducere confor art. 169
din Legea 85/2014 în calitate de administrator
statutar al SC MR TRANS SRL, cu sediul social:
Timișoara, str. Brâncoveanu, nr. 60, CUI:
16226250; nr de înreg. Reg. Com. J35/2930/2004,
societatea este în faliment.

DIVERSE
l Anunt public privind depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu Albu Liliana anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Debarcader, propus a fi amplasat in jud.Ilfov,
Snagov, str.Zorelelor nr.83 Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii Nr.1, si la sediul Albu
Liliana, jud.Ilfov, Snagov, str.Zorelelor nr.83, in
zilele de luni-vineri, intre orele 08-10. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii
competente pentru protectia mediului Bucuresti,
Aleea Lacul Morii nr.1.
l CII Oroviceanu Daniela Oana notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei in
dosarul nr. 3048/3/2021 Tribunal Prahova,
conform sentintei nr.256 din 20.05.2021 privind pe
TREMART SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 05.07.2021, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 15.07.2021, întocmirea
tabelului definitiv 09.09.2021, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data 20.07.2021, orele
12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Constantin Brezeanu, nr. 3, bl. 205, sc. C, et. 3,
ap.40, judetul Prahova.
l Unitatea administrativ-teritorială Gogoşu, din
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor

tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.33, 34, 35, începând cu data de 03.06.2021,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Gogoşu, conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.
l SC FLAGAS SRL anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Desființare clădiri
existente (corp C1 și corp C2) și construire stație
mixtă de distribuție carburanți, skid GPL auto,
amplasare spălătorie auto, totem luminos, organizare de șantier și utilități”, propus a fi realizat în
comuna Piatra, jud.Teleorman. Informațiile
privind proiectul propus/memoriul de prezentare
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria,
str.Dunării, nr.1, jud.Teleorman, în zilele de luni
până joi, între orele 08.00-16.00 și vineri, între orele
08.00-14.00. Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Teleorman.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoștință că pe rolul Judecătoriei
Arad se află dosarul cu nr.5642/55/2021, cu termen
la data de 30.06.2021, având ca obiect cererea
petenților Dufăla Floarea și Dufăla Gabriel Cristian, cu domiciliul în Pecica, str.2, nr.49, județ
Arad, pentru constatarea dobândirii prin uzucapiune a cotei de 1/1 din imobilul identificat în CF
316383 Pecica, cu top424/b, constând din teren
intravilan în suprafață de 1.245mp, proprietare ale
imobilului fiind numitele Apătean Catița, decedată
la data de 10.08.1965, Moț Maria, decedată la data
de 31.12.1980 și Ardelean Livia, decedată la data
de 02.07.1980. Persoanele interesate pot face
opoziție la numărul de dosar indicat în termen de
o lună de la data publicării prezentei somații.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. Universalcoop S.R.L., Str. serg. Nuţu Ion
nr. 8-10, sector 5, Bucureşti, Tel. 0745.11.90.72; Fax
021.310.63.51; Nr. Reg. Com. J40/5336/1991,
C.U.I. RO404793, Capital social: 661.410 Lei,
Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C.
Universalcoop S.R.L., în temeiul prevederilor
Actului Constitutiv Actualizat şi a prevederilor
Legii 31/1990 republicată, convoacă la sediul societăţii din Str. serg. Nuţu Ion nr. 8-10, sector 5,
București, Adunarea Generală a Asociaţilor pe
data de 8 Iunie 2021 ora 13.00 cu următoarea
ordine de zi: 1). Distribuirea dividendelor de la
S.C. Universal Royal Invest S.R.L. către S.C.
Universalcoop S.R.L. 2). Distribuirea dividendelor
de la S.C. Universalcoop S.R.L. către asociați. 3).
Micșorarea sau majorarea capitalului social al S.C.
Universal Royal Invest S.R.L., prin micșorarea sau
majorarea numărului de părți sociale și sau micșo-

rarea valorii unei părți sociale. 4). Majorarea capitalului social al S.C. Universalcoop S.R.L. la suma
de 700.000 lei prin creșterea numărului de părți
sociale. 5). Majorarea valorii părților sociale de la
Universalcoop la valoarea de 1.000 lei. Reducerea
numărului de părți sociale la multiplu de 1.000 lei
per parte socială, respectiv la 700 de părți sociale.
6). Stabilirea numărului de părți sociale care-i
revine fiecărui asociat conform participării la
formarea capitalului social și divizarea acestuia la
părți sociale de 1.000 lei. Acordarea unui termen
de 30 de zile pentru ca asociații să-și completeze
participarea la capitalul social la multipli de 1.000
lei per parte socială. 7). Reducerea aportului financiar al asociaților care nu participă financiar la
majorarea valorii părții sociale de 1.000 lei, la cel
mai mare multiplu întreg de 1.000 lei. 8). Pierderea
calității de asociat al celor care nu participă financiar la majorarea valorii părții sociale de 1.000 lei,
iar aportul acestora este mai mic de 1.000 lei. 9).
Înregistrarea transferului părților sociale ca
urmare a decesului asociatului Popescu Ion, către
doamna Popescu Lucia. 10). Cesiunea unui număr
de părți sociale de la asociatul Popescu Lucia
către asociatul Dursun Altînîșîk sau cu acordul
acestuia către un alt asociat. 11). Modificarea
clauzei de continuare a activității societății cu
moștenitori în caz de deces al asociaților. 12).
Reducerea termenului în care poate avea loc AGA,
de la 10 zile de la publicarea convocatorului, la 3
zile de la publicarea convocatorului. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a
doua convocare AGA va avea loc pe data de 9
Iunie 2021 ora 13.00 la sediul societăţii din Str.
serg. Nuţu Ion nr. 8-10, sector 5, București cu
aceeaşi ordine de zi, fără altă notificare a asociaţilor. Administratori, Hanganu A. Eugen– Cristian,
Oros Iuliana Cristina.

LICITAȚII
l Instituția Prefectului Județul Satu Mare, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru
valorificarea unui autoturism Suzuki SX4. Caietele
de sarcini se pot achiziţiona de la sediul instituţiei,
Serviciul administrativ în perioada 28.0509.06.2021 Costul unui caiet este 10 lei. Licitația se
va desfășura la sediul instituției, Piața 25 Octombrie nr.1 Satu Mare, în data de 14.06.2021, ora 10.
Informaţii suplimentare se pot obţine la – telefon
0261/712753; fax 0261/711509, e-mail:anturia.
hebe@prefecturasatumare.ro
l Anunţ de participare la licitatie publica. 1.Informatii generale privind proprietarul: Consiliul
Local Babadag; Cod fiscal: 4508533. Adresa:
Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str. Republicii,
nr. 89, nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939;
e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 2.
Informatii generale privind obiectul vanzarii: –
teren cu suprafata de 797 mp, situat pe str.
Cerbului F.N.; – teren cu suprafata de 200 mp,
situat pe str. Republicii nr. 6. 3. Informatii privind
documentatia de atribuire: 3.1. Compartimentul
responsabil din cadrul proprietarului : Serviciul
Urbanism din cadrul Primariei orasului Babadag,
str. Cabanei nr. 5. 3.2. Documentatia de atribuire se
pune la dispozitia solicitantilor in mod gratuit. 3.3.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor
10.06.2021. 4. Informatii privind ofertele: 4.1 Data
limita de depunere a ofertelor : 17.06.2021, ora
10,00 la secretariatul Primariei orasului Babadag,
str. Republicii, nr. 89, Babadag, jud. Tulcea, in 1
exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea loc in
data de 18.06.2021, ora 10.00 la sediul Primariei
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89. 6. Informatii privind instanta competenta in solutionarea
litigiilor aparute:contestatiile se depun in termen
de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii
la sediul proprietarului,mentionat la punctul 1, iar
actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Tulcea in termen
de 30 zile. 7. Data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate in vederea publicarii: 26.05.2021.
l Debitorul Uni Clas Grup SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Autoturism
Daewoo Matiz cu nr. de inmatriculare B 08 KNA,
an fabricatie 2007, Pret de pornire -4.223 lei
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor
pentru bunul mobil apartinand debitoarei Uni
Clas Grup SRL reprezinta 100% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare; -Pretul Caietului de sarcini pentru bunul
mobil este de 500 Lei exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO07 BREL 0002 0018 4709 0100
deschis la Libra Bank SA, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei
pentru bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce
poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr.
RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK –Sucursala Dorobanti sau in numerar la
sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 502-505, sector 1. Pentru bunul mobil apartinand debitoarei UNI CLAS GRUP SRL, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
10.06.2021, ora 13:00, iar daca bunul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 17.06.2021; 24.06.2021;
01.07.2021, 08.07.2021; ora 13:00. Toate sedintele
de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam.
502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.
l Debitorul SC Marinos Construct SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Proprietate
imobiliara “teren” in suprafata totala din masuratori de 117 mp. (suprafata din acte de 130 mp.),
situat in intravilanul Mun. Ploiesti, Str. A.T.
Laurian, Jud. Prahova, nr. cadastral 11321, inscris
in C.F. 9997 a loc. Ploiesti. Pretul de pornire al
licitatiei este de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini pentru imobilele aflate in
proprietatea Marinos Construct SRL, este de
500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO91 FNNB 0051 0230 0947 RO02 deschis la

Credit Europe Bank, Sucursala Ploiesti, pana la
orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliara, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliara “teren” prima sedinta de licitatie a fost
stabilita in data de 03.06.2021, ora 11:00, iar daca
bunul imobil nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
10.06.2021; 17.06.2021; 24.06.2021; 01.07.2021, ora
11.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi
vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local Odobești, oraș Odobești, Str.Libertății,
nr.113, județul Vrancea, telefon 0237/675.224, fax
0237/676.950, e-mail: contact@primariaodobesti.
ro, nesuiulianion@primariaodobesti.ro, cod fiscal
4297827. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: -teren în suprafață totală de 12mp, situat în
orașul Odobești, Str.Constantin Dobrogeanu
Gherea, T0, P414, aparținând domeniului public
al Consiliului Local Odobești, județul Vrancea,
aprobat pentru închiriere în baza H.C.L.
nr.63/25.06.2020 și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Direcția
Patrimoniu, orașul Odobești, Str.Libertății, nr.113,
județul Vrancea. 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: 20 lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Orașului Odobești.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
09.06.2021, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
17.06.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Orașului Odobești,
orașul Odobești, Direcția Patrimoniu, Str.Libertății, nr. 113, 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 și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 17.06.2021, ora 11.00,
Primăria Orașului Odobești, orașul Odobești, Str.
Libertății, nr.113, județul Vrancea. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor

ANUNȚURI
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apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Vrancea -Secţia a II-a Civilă de
Contencios Administrativ şi Fiscal, Focşani, B-dul
Independenţei, nr.19-21, județul Vrancea, cod
poștal 620015, telefon 0237/216.000, fax
0237/612.665, e-mail: tr-vrancea@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 26.05.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local Odobești, oraș Odobești, Str. Libertății,
nr.113, județul Vrancea, telefon 0237/675.224, fax
0237/676.950, e-mail: contact@primariaodobesti.
ro, nesuiulianion@primariaodobesti.ro, cod fiscal
4297827. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
teren în suprafață de 488mp, situat în oraș
Odobești, T31, P1509, ce aparține domeniului
privat al Consiliului Local Odobești, județul
Vrancea, conform H.C.L. nr. 105/26.11.2020 și
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Direcția Patrimoniu, orașul Odobești,
Str.Libertății, nr.113, județul Vrancea. 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: 20 lei/
exemplar, ce se achită numerar la Casieria Primăriei Orașului Odobești. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 09.06.2021, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 17.06.2021, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Odobești, orașul Odobești,
Direcția Patrimoniu, Str.Libertății, nr.113, județul
Vrancea. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.06.2021, ora 11.00, Primăria Orașului
Odobești, orașul Odobești, Str. Libertății, nr.113,
județul Vrancea. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea
-Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi
Fiscal, Focşani, B-dul Independenţei, nr.19-21,
județul Vrancea, cod poștal 620015, telefon
0237/216.000, fax 0237/612.665, e-mail:
tr-vrancea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 26.05.2021.
l Primăria Comunei Săpoca, județul Buzău, cu
sediul în comuna Săpoca, județul Buzău, strada
Primcipală, nr. 121, CIF2663627, tel./fax:
0238/508.144 /0238/508.479, e-mail: primariasapocabz@gmail, persoană de contact -consilier juridic
Neagu Mircea, organizează în data de -18 iunie
2021, orele 09.00, la sediul său, o „Licitație publică
deschisă” cu oferte în plic închis pentru închirierea
unui teren în suprafață de 559 mp, în scopul înființării unei spălătorii auto. Terenul, se află în
punctul „Brutărie” face parte din domeniul privat
al comunei, este situat în Cv.45, P994, lot 4, categoria curți-construcții, în intravilanul satului
Săpoca, are nr.cadastral 22250. Tariful minim de la
care va porni licitația este de 280 lei/lună. Prețul
documentației de atribuire este de 20Lei, taxa de

participare la licitație este de 400Lei iar garanția
de participare este de 50Lei. Persoanele interesate
pot cumpăra documentația de atribuire, de la
Compartimentul de achiziții publice din cadrul
primăriei, achitând contravaloarea documentației
la Casieria Primăriei Comunei Săpoca. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este de 09
iunie 2021, inclusiv. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, la sediul concedentului pâna în
data de 17 iunie 2021, în fiecare zi lucrătoare, între
orele 08.00-15.00, cu exceptia zilelor de vineri cand
ofertele vor fi depuse între orele 08.00-12.00.
Instanța competentă în soluţionarea eventualelor
litigii este Tribunalul Buzău -secție de Contencios
administrativ și fiscal iar termenele pentru sesizarea instanței sunt cele prevăzute de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ. Informații suplimentare se pot obține de la sediul
proprietarului.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Mahmudia, cu sediul în localitatea Mahmudia, Str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19,
județul Tulcea, cod poștal 827130, telefon
0240/545.543, fax 0240/545.390, e-mail: primaria@
mahmudia.ro, cod fiscal 4794060. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: 1)un imobil,
teren intravilan în suprafață de 1.930mp, categoria
de folosință arabil, proprietatea privată a Comunei
Mahmudia, identificat cadastral în Tarla 67,
Parcela 2508, Carte funciară nr.32812, conform
H.C.L. nr.29/21.04.2021; 2)un imobil proprietatea
privată a Comunei Mahmudia, reprezentând un
apartament cu 2 camere, cu suprafața utilă de
68mp, situat în localitatea Mahmudia, Str.Zorilor,
nr.13, bloc 48, Sc.B, etaj 4, Ap.16, conform H.C.L.
nr.23/18.03.2021; Licitaṭia de vânzare se organizează conform 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: la cerere, de la sediul Primăriei Comunei
Mahmudia. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul de
Achiziṭii Publice din cadrul Primăriei Comunei
Mahmudia, Str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19, județul
Tulcea. 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: 50Lei ce se achită numerar la
Casieria Primăriei Comunei Mahmudia.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.06.2021, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
25.06.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Mahmudia, la
Registratură, Str.Geolog Vasile Bacalu, nr. 19,
județul Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un exemplar în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 28.06.2021, ora 13.00, la
Primăria Comunei Mahmudia, localitatea
Mahmudia, Str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19,
judeṭul Tulcea, Sala de ședinṭe. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și /sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr.15, județul Tulcea,
telefon 0240/517.845, fax 0240/511.292, e-mail:
tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii

anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 26.05.2021.
l 1.Primăria comunei Beriu, cu sediul în Beriu, nr.
131, județul Hunedoara, telefon: 0254/246.170,
fax: 0254/246.236, e- mail: primariaberiu@gmail.
com, cod fiscal: 4521281, organizează: -licitație
publică pentru vânzare teren intravilan situat în
localitatea Sibișel, comuna Beriu, număr cadastral
64307, C.F. 64307 în suprafaţă de 1.044mp.
Vânzarea se face conform art. 363 din OUG nr.
57/2019 și conform H.C.L. 13/11.03.2021; -licitație
publică pentru vânzare teren extravilan situat în
localitatea Orăștioara de Jos, comuna Beriu,
număr cadastral 63402, C.F.63402, în suprafaţă
de 5.000mp. Vânzarea se face conform art. 363 din
OUG nr.57/2019 și conform H.C.L.14/11.03.2021.
2.Documentației de atribuire se poate obține de la
sediul Primăriei Comunei Beriu, Compartiment
Juridic. 3.Data limită de depunere a ofertelor:
07.06.2021, ora 15:00. 4.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăriei Comunei Beriu, nr. 131,
la Biroul juridic. 5.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 6.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
08.06.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei
Beriu, județul Hunedoara.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Hoghilag, cu sediul în localitatea
Hoghilag, Str.Principală, nr.305, județul Sibiu, cod
poștal 557100, telefon 0269/866.801, int.200, fax
0269/865.181, e-mail: primariahoghilag@yahoo.
com, cod fiscal 4241230. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: -teren și clădire aferentă
(casă+anexe, teren): total suprafață 1.153 mp (din
care casă+anexe 396mp și teren 757 mp), înscris în
CF nr. 101211, situate în Comuna Hoghilag, sat
Hoghilag, nr.65, județul Sibiu, aflate în domeniul
privat al comunei; -teren și clădire aferentă (casă,
magazii, șură): total suprafață 717 mp (din care
casă+anexe 335mp și teren 382 mp), înscris în CF
nr.101532, situate în Comuna Hoghilag, sat
Valchid, nr.118, județul Sibiu, aflate în domeniul
privat al comunei; -teren și clădire aferentă (casă
de locuit): total suprafață 1.584mp (din care
casă+anexe 893mp și teren 691mp), înscris în CF
nr.101430, situate în Comuna Hoghilag, sat
Valchid, nr. 123, județul Sibiu, aflate în domeniul
privat al comunei; în baza O.U.G. nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare și H.C.L. nr. 38, 39 și 40 din
data de 14.05.2021. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Registratură sau se
poate consulta pe site-ul: www.hoghilag.ro. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: se poate obține de la Compartimentul
Registratură din cadrul Primăriei Comunei
Hoghilag, Str.Principală, nr.305, județul Sibiu. 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: -dacă se ridică de la sediul instituției: 100Lei;
-descărcat de pe site-ul instituției (www.hoghilag.
ro): gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.06.2021, ora 10.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
18.06.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie

depuse ofertele: Primăria Comunei Hoghilag, Str.
Principală, nr.305, județul Sibiu. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: se vor
depune în doua plicuri, astfel: oferta va fi introdusă
într-un plic mic, iar acesta va fi introdus într-un
plic mai mare. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:
22.06.2021, ora 12.00, Căminul Cultural Hoghilag,
Sala mare, localitatea Hoghilag, Str.Principală,
nr.47, județul Sibiu, cu respectarea măsurilor de
protecție împotriva răspândirii virusului
SARS-CoV-2. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr.30, județul Sibiu, telefon
0269/217.104, fax 0269/217.702, E-mail: tribunalul.
sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26.05.2021.
l Anunț de participare la licitația publică cu
ofertă în plic închis din data de 23.06.2021. 1.
Informaţii generale: Administrația Națională
”Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă
Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/
739.881; fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata
închirierii: închiriere suprafață de teren situat în
albie minoră pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul 8 din
caietul de sarcini. La licitație poate participa orice
persoană fizică sau juridică de drept privat,
română sau străină, care depune o singură ofertă,
cumpără caietul de sarcini și constituie garanția de
participare. 4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale,
constituită cu ordin de plată în contul RO86
TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803
sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea
Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5.
Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a
fi închiriat: terenuri situate în albiile minore ale
pârâurilor Sălătrucel, Sâmnic, Olteț, de pe raza
județului Vâlcea, pentru înlăturarea materialului
aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei
minore, conform H.G.781/2020, H.G.
183/10.03.2020, poziția nr.137^1 și O.U.G.
57/03.07.2019, art.332-333. 6. Licitația va avea loc
în data de 23.06.2021 pentru următoarele suprafețele de teren situate în albiile minore: 26.150 mp,
teren albie minoră a pârâului Sălătrucel, Loc.
Călimănești, jud. Vâlcea (C.F. nr.38802 – U.A.T.
Călimănești) – 9.872 mp, teren albie minoră a
pârâului Sâmnic, Loc. Budești, jud. Vâlcea (C.F.
nr.39178 – U.A.T. Budești); 149.230 mp, teren
albie minoră a pârâului Olteț, Loc. Diculești, jud.
Vâlcea (C.F. nr.35873 – U.A.T. Diculești); 7.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferata: oferta se depune într-un singur exemplar
original. 8. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 15.06.2021, ora 16.00. 9. Data, locul şi ora
limitã de primire a ofertelor: 23.06.2021 până la
ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 10. Data şi locul deschiderii acestora:
23.06.2021 începand cu ora 1130 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se
depune într-un singur exemplar original. 12.
Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru și Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la
casieria instituției pe bază de factură și chitanță
sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715
0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128. Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea,

închirierea, executarea, modificarea și încetarea
contractului de închiriere a bunurilor proprietate
publică, precum și a celor privind acordarea de
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor
legislației privind contenciosul administrativ.
Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul https://
www.apeolt.ro/abaolt/anunturi/licitatii/.
l Anunț de participare la licitația publică cu
ofertă în plic închis din data de 24.06.2021. 1.
Informaţii generale: Administrația Națională
”Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă
Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128; telefon: 0250/
739.881; fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata
închirierii : închiriere suprafață de teren situat în
albie minoră pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare : sunt precizate la punctul 8 din
caietul de sarcini. La licitație poate participa orice
persoană fizică sau juridică de drept privat,
română sau străină, care depune o singură ofertă,
cumpără caietul de sarcini și constituie garanția de
participare. 4. Cuantumul garanţiei de participare:
10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715
005X XX00 3809, C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea
succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat:
terenuri situate în albiile minore ale pârâurilor
Sălătrucel, Sâmnic, Olteț, de pe raza județului
Vâlcea, pentru înlăturarea materialului aluvionar
care a contribuit la colmatarea albiei minore,
conform H.G.781/2020, H.G. 183/10.03.2020,
poziția nr.137^1 și O.U.G. 57/03.07.2019, art.
332-333. 6. Licitația va avea loc în data de
24.06.2021 pentru următoarele suprafețele de
teren situate în albiile minore: 19.524 mp, teren
albie minoră a pârâului Govora, Loc. Băile
Govora, jud. Vâlcea (C.F. nr.38860 – U.A.T. Băile
Govora) – 24.098 mp, teren albie minoră a pârâului Băiaș, Loc. Racovița, jud. Vâlcea (C.F.
nr.35816 – U.A.T. Racovița); 23.704 mp, teren albie
minoră a pârâului Latorița, Loc. Malaia, jud.
Vâlcea (C.F. nr.36326 – U.A.T. Malaia); 7.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferata: oferta se depune într-un singur exemplar
original. 8. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 16.06.2021, ora 16.00. 9. Data, locul şi ora
limitã de primire a ofertelor: 24.06.2021 până la
ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 10. Data şi locul deschiderii acestora:
24.06.2021 începand cu ora 1130 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se
depune într-un singur exemplar original. 12.
Modul de obţinere a caietului de sarcini: de la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru și Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la
casieria instituției pe bază de factură și chitanță
sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715
0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128. Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea,
închirierea, executarea, modificarea și încetarea
contractului de închiriere a bunurilor proprietate
publică, precum și a celor privind acordarea de
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor
legislației privind contenciosul administrativ.
Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul https://
www.apeolt.ro/abaolt/anunturi/licitatii/.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Transport Marfă și persoane,
eliberat de ARR Gorj pe numele de Maroiu
Marcel. Îl declar nul.

