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OFERTE SERVICIU
l Artizanmark S.R.L. cu sediul
social în sat Rediu, Comuna Rediu,
Str.Ulmului, nr.46, parter, camera 1,
jud.Iași, înregistrată la ONRC sub nr.
J22/445/10.02.2020, CUI 42233532,
angajează: muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor, cod
COR 932906 -3 posturi, dulgher
restaurator, cod COR 711502 -3
posturi. Pentru CV la adresa de
e-mail igen91241@gmail.com.
l Primăria oraşului Sulina, judeţul
Tulcea, cu sediul în Sulina, str. I, nr.
180, organizează concurs de recrutare în data de 19.01.2021, orele
11:00 - proba practică, pentru
ocuparea uni post vacant de
muncitor necalificat, treapta I în
cadrul Serviciului de întreținere,
reparații, deservire, salubritate, psi.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.
3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Dosarele de concurs se vor depune în
perioada 28.12.2020 - 11.01.2021 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.
6 din H.G. nr. 286/2011, selecţia
dosarelor de înscriere va avea loc în
perioada 12 - 13.01.2021, iar interviul se va susţine în maxim 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei practice. Condiţiile de participare şi actele necesare înscrierii la
concurs sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Sulina
www.primaria-sulina.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, la nr. de telefon:
0240543003/int.112.
l În conformitate cu prevederile
Legii-Cadru nr.153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice şi a
H.G.nr.286 din 23 martie 2011 cu
modificările şi completările ulterioare
Spitalul de Psihiatrie „Dr.Gheorghe
Preda” Sibiu, cu sediul în Sibiu,
strada Dr.D Bagdasar, nr.12, județul
Sibiu, organizează concurs/examen
pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante: -infirmier -4
posturi cu normă întreagă. Condiţiile
specifice de participare la concurs:
-absolvent(ă) de şcoală generală;
-absolvent(ă) a unui curs de infirmier(ă) sau să facă dovada că urmează
un astfel de curs printr-o adeverință
eliberată în acest sens; -vechime în
muncă -minim 6 luni. Concursul/
examenul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 20.01.2021,

ora 10:00; -Proba interviu în data de
25.01.2021, ora 10:00. 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 Spitalului de
Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda”
Sibiu, situat în Sibiu, strada Dr.D
Bagdasar, numărul 12, județul Sibiu.
Anunţul, bibliografiile şi calendarele
de concurs/examen se afişează la
sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu şi se publică
pe site-ul spitalului www.medicina-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la numărul de telefon
0269/214.335 interior 164: -Biroul
Resurse Umane -persoană de contact
ec.Maria Oancea.
l Primăria Comunei Diculeşti cu
sediul în comuna Diculeşti, sat
Băbeni-Olteţu, nr.61, judeţul Vâlcea,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante de: -Agent agricol. Număr
posturi 1, conform
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 14.01.2021, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 18.01.2021, ora
10:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; -cunoştiinţe operare calculator; -vechime minimă în specialitate
1 an. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul Primăriei
Comunei Diculeşti, judeţul Vâlcea.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Diculeşti, judeţul
Vâlcea, persoană de contact:
B o g h i a n u Va s i l e , t e l e f o n
0250/842.428, 0723.070.867 sau la
sediul instituţiei.
l Școala Gimnazială „Mihail
Andrei” Buhuși, cu sediul în orașul
Buhuși, strada Libertății, nr.147,
județul Bacău, organizează concurs,
pentru ocuparea următorului post
contractual, aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificată şi completată
de H.G. nr.1027/2014. Denumirea
postului -administrator financiar post
(0,50 normă) vacant, contractual, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor -superioare;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului -2 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a

concursului: -proba scrisă în data de
20.01.2021, ora 09:00, la sediul instituției; -proba practică în data de
20.01.2021, ora 11:30, la sediul instituției; -proba interviu în data de
20.01.2021, ora 13:30, la sediul instituției. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 12.01.2021
de la afişare, la sediul instituției. Date
contact: Secretariat, telefon
0722.496.854.
l Școala Gimnazială ,,Mihail
Andrei” Buhuși, cu sediul în orașul
Buhuși, strada Libertății, nr.147,
județul Bacău, organizează concurs,
pentru ocuparea următorului post
contractual, aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificată şi completată
de H.G. nr.1027/2014. Denumirea
postului -secretar școală post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor -superioare; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -nu se
solicită. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă în
data de 26.01.2021, ora 09:00, la
sediul instituției; -proba practică în
data de 26.01.2021, ora 11:30, la
sediul instituției; -proba interviu în
data de 26.01.2021, ora 13:30, la
sediul instituției. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de
12.01.2021 de la afişare, la sediul
instituției. Date contact: Secretariat,
telefon 0722.496.854.
l Serviciul Public Salvamont şi
Salvaspeo al Consiliului Judeţean
Harghita organizează concurs, în
baza H.G.286/2011 la sediul din
Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr.5,
în data de 20.01.2021, ora 10:00,
proba scrisă şi în data de 25.01.2021,
ora 10:00, interviul, pentru 2 posturi
contractuale vacante de Salvator
montan. Condiţii de participare
pentru 2 posturi de Salvator montan:
-Nivelul studiilor: Mediu; -Vechime
în muncă: nu este necesară; -Atestat
de salvare montană valabilă;
-Cunoaşterea munților din Județul
Harghita; -Permis de conducere categoria B; -Condiţie fizică bună pentru
muncă pe teren. Dosarele de înscriere
la concurs se depun la sediul Serviciului Public Salvamont şi Salvaspeo
al Consiliului Judeţean Harghita
până la data de 12.01.2021, ora 12:00.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia stabilită se afişează la
sediul Serviciului Public Salvamont şi
Salvaspeo al Consiliului Judeţean
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Harghita şi pe site-ul www.salvamontharghita.ro -informaţii publice.
Relaţiile suplimentare se pot obţine
de la sediul Serviciului Public
Salvamont şi Salvaspeo al Consiliului
Judeţean Harghita şi la telefon
0741.152.088.
l Şcoala Gimnazială Siliștea, cu
sediul în loc Siliștea, str. Principală,
nr.23, organizează concurs pentru
ocuparea a 2 posturi contractual
vacante, de îngrijitor 0,5 normă și
secretar 0,5 normă. Concursul se va
organiza în zilele de 26 ian. -proba
scrisă, 28 ian. -proba interviu. Relații
suplimentare la tel. 0239638961.
l Casa Oamenilor de Știință cu
sediul în Calea 13 Septembrie nr 13,
sector 5, Bucureşti, unitate reînființată prin HG. 347/1990 subordonată
Academiei Române, organizează în
condițiile Regulamentului privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale a personalului din
cadrul Casei Oamenilor de Știință,
funcție de conducere, Director–
Manager, concurs pentru ocuparea,
pe durată determinată, cu normă
întreagă a unui post contractual
vacant– funcție de conducere,
Director- Manager Gradul II (S).
Condiții specifice Director- Manager
Gradul II (S), funcție de conducere:
•Studii în învățamântul universitar
de lungă durată, cu diplomă de
licență sau echivalentă; •studii postuniversitare în management sau curs
de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție
acreditată; •vechime în funcţie de
conducere în specificul activității de
minim 5 ani; •Nivel avansat de
operare Microsoft (Word, Excel);
•Cunoștințe generale privind documentele financiare. Concursul se va
desfășura la sediul Academiei
Române din Calea Victoriei, nr.125,
Sector 1, București după cum
urmează: 1. Afișarea anunțului la
sediul unității se face în data de
28.12.2020; 2. Data limită până la
care se pot depune actele pentru
dosarele de concurs la sediul unității
din Calea 13 Septembrie nr.13, sector
5, București este 12.01.2021 ora
15:00; 3. Etapa I- selecție dosare14.01.2021 ora 15:00; 4. Etapa IIproba scrisă- 20.01.2021, ora 10:00; 5.
Etapa III- Interviul și susținerea
Proiectului Managerial- 26.01.2021,
ora 10:00. Toate detaliile cu privire la
organizarea concursului, inclusiv
bibliografia și tematica, sunt disponi-
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bile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, pe site-ul http://
www.cos-restaurant-bucuresti.ro/.
Secretariatul comisiei de concurs
între orele 9:00-14:00 zi lucrătoare
este asigurat de dna. Rebeca
Macovei, tel. 021.318.81.45,
021.318.24.40, email rebeca.
macovei@acad.ro.
l În temeiul prevederilor H.G.
286/23.03.2011, pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, modificată și completată
prin H.G. 1027/11.11.2014, vă înștiințăm că Primăria Comunei Bâcleș,
județul Mehedinți organizează
concurs pentru ocuparea unui post
vacant, perioadă nedeterminată,
după cum urmează: 1. Denumirea
postului vacant: -asistent medical
comunitar, în cadrul Compartimentului Asistență Comunitară, din
aparatul de specialitate al primarului comunei Bâcleș, județul
Mehedinți. 2. Probele pentru
concurs: -selecție dosare; -proba
scrisă; -interviu. 3. Condițiile de
desfășurare a concursului: 3.1.
Locul de desfășurare a concursului:
-la sediul Primăriei Comunei
Bâcleș, județul Mehedinți: comuna
Bâcleș, județul Mehedinți. 3.2.
Probele concursului, data și ora
desfășurării: -selecție dosare: -în
termen de maximum două zile
lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor
de concurs; -proba scrisă: -26 ianuarie 2021- ora 10:00- la sediul
Primăriei Comunei Bâcleș, județul
Mehedinți; -interviu: -în termen de
maximum patru zile lucrătoare de
la susținerea probei scrise, în condițiile legii. 3.3 Data până la care se
pot depune dosarele de înscriere:
Dosarele de concurs se depun la
secretariatul comisiei de concurs, la
sediul Primăriei Comunei Bâcleș,
județul Mehedinți, în termen de 10
zile lucrătoare de la data afișării
anunțului, respectiv în perioada
28.12.2020– 11.01.2021, ora 16:00.
4.Condiții de participare la concurs:
4.1. Condiții generale: -candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin
H.G.286/2011, cu modificările și
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completările ulterioare. 4.2. Condițiile specifice: candidații trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții: -studii asistent
medical; -certificat de membru
eliberat de Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România;
-vechimea în specialitatea studiilor
necesară participării la concursminim 6 luni; 5. Dosarul de concurs
conține documentele prevăzute la
art.6 din H.G.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Relații suplimentare la nr. de
telefon 0252375263, /www.primariabacles.ro, persoana de contact
Chiliment Antoaneta.

CITAŢII
l Comunicat: În Atenţia Acţionarilor Componente Auto SA, cu sediul
în Topoloveni, CUI 162657. Având
în vedere că prin Hotărârea AGEA
nr.73/24.11.2020 s-a hotărât majorarea valorii nominale a acţiunii de
la 12,98 lei la 2497 lei, prin Decizia
nr.18/22.12.2020 a Consiliului de
Administraţie al societăţii Componente Auto SA a fost adoptată
“Procedura privind derularea operaţiunilor de majorare a valorii nominale a acţiunilor societăţii
Componente Auto SA”. Decizia
împreună cu Procedura vor fi publicate pe site-ul www.catgroup.ro
pentru informarea acţionarilor şi
M.Of partea a IV-a. Informaţii şi
relaţii se pot obţine scriind la una din
adresele cristina.floroiu@catgroup.
ro, botescu.paul@catgroup.ro

DIVERSE
l Anunț privind oferta publică de
cumpărare. Numele și sediul societății vizate: Primcom SA București,
cu sediul social în București, Bd.
Aerogării, nr.33, corp A, Complex
Aviației, spațiul comercial 12, parter,
Sector 1, cod unic de înregistrare
1584200, înregistrată la Registrul
Comerțului cu numărul de înregistrare J40/1070/1991. Denumirea
Ofertantului: Primcom SA București, cu sediul social în București,
Bd.Aerogării, nr.33, corp A, Complex
Aviației, spațiul comercial 12, parter,
sector 1, cod unic de înregistrare
1584200, înregistrată la Registrul
Comerțului cu numărul de înregistrare J40/1070/1991. Numărul de
valori mobiliare care fac obiectul
ofertei: Oferta Publică are drept scop
achiziționarea unui număr de
112.000 acțiuni comune, nominative
și emise în formă dematerializată,

care la data prezentului document de
ofertă nu sunt în proprietatea Ofertantului, reprezentând 7,72% din
capitalul social al Primcom SA.
Achiziția de acțiuni de către Ofertant
în cadrul Ofertei Publice face parte
din programul de răscumpărare
aprobat prin hotărârea Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor nr.4 din data de 14.10.2020.
Pretul de Ofertă: Prețul de Ofertă
este de 29Ron pentru o acțiune, mai
puțin comisioanele de tranzacționare
și comisioanele aferente plății
prețului acțiunilor. Denumirea Intermediarului Ofertei: SSIF BRK
Financial Group SA, Cluj-Napoca,
s t r. M o ț i l o r, n r. 1 1 9 , Te l :
+40364.401.709, Fax:
+40364.401.710, Autorizație CNVM
nr.3097/2003, Nr.înregistrare ORC
J12/3038/1994,Cod unic de înregistrare 6738423. Numărul de acțiuni
emise de Societatea vizată care sunt
deținute de Ofertant și de persoanele
cu care acesta acționează în mod
concertat: Ofertantul declară că acționează în mod concertat cu următoarele persoane: Nichiforov Andrei
(Președinte CA/acționar majoritar ce
deține 74,5455% din capitalul social
al Primcom SA), Neacșu Vlad
Nicolae (Membru CA/Director
General) și Blindu Emilia Iulia
(Membru CA). Ofertantul împreună
cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat un număr de
1.081.138 acțiuni, reprezentând
74,5455% din capitalul social al
Primcom SA, astfel: Primcom SA nu
deține acțiuni proprii, Nichiforov
Andrei -1.081.138 acțiuni, reprezentând 74,5455% din capitalul social,
Neacșu Vlad Nicolae -0 acțiuni și
Blindu Emilia Iulia -0 acțiuni. Documentul de Ofertă și locurile unde
poate fi obținut: Primcom SA, prin
reprezentantul legal, în calitate de
Ofertant, declară că a fost întocmit
un Document de Ofertă Publică de
Cumpărare, care este pus la dispoziția acționarilor Primcom S.A.
București pe perioada de derulare a
ofertei, în mod gratuit, pe suport de
hârtie, la sediile Primcom S.A.
București și Intermediarului, și în
format electronic pe site-ul Bursei de
Valori București (www.bvb.ro), al
Emitentului (www.primcom.ro) și al
Intermediarului Ofertei (www.brk.
ro). Perioada de Derulare a Ofertei:
Perioada de Derulare a Ofertei
Publice de Cumpărare este de 10
(zece) zile lucrătoare, respectiv intre
04.01.2021 și 15.01.2021. Modalitățile
și locurile de subscriere/Metoda de
alocare: Subscrierea în cadrul Ofertei

se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei și prin intermediarii
autorizați de către ASF care au
transmis către Intermediarul Ofertei
angajamentul privind respectarea
condițiilor de derulare a Ofertei,
precum și a prevederilor înscrise în
Documentul de Ofertă aprobat de
ASF. Subscrierile vor fi acceptate de
intermediari pe baza documentelor
prevăzute în Documentul de Ofertă,
inclusiv pe baza extrasului de cont
emis de Depozitarul Central sau de
intermediarii autorizați să emită
astfel de extrase, care evidentiază
deținerea de către acționarul subscriitor a acțiunilor ce fac obiectul
subscrierii. Subscrierea se poate
realiza direct și personal de către cei
care dețin acțiuni la Societatea
Vizată sau de persoane mandatate de
aceștia prin procuri speciale. În cazul
în care numărul de acțiuni subscrise
de către acționarii care au acceptat
condițiile Ofertei este mai mare decât
numărul de Acțiuni Ofertate,
alocarea se face pro-rata. Astfel, acționarii care au acceptat condițiile
Ofertei, vor vinde un număr de
acțiuni egal cu numărul total de
acțiuni subscrise și validate înmulțit
cu raportul dintre numărul de Acțiuni
Ofertate și numărul total de acțiuni
subscrise și validate. Fracțiunile de
acțiuni se rotunjesc la întregul inferior. Oferta Publică se va desfășura cu
folosirea exclusivă a sistemelor Bursei
de Valori București. Program de
subscriere: Luni-Vineri, între orele
09:00-17:00 (ora României). În ultima
zi a Perioadei de Derulare a Ofertei
Publice programul va fi între orele
09:00-12:00 (ora României). Decizia
ASF de aprobare a Ofertei Publice
1522/22.12.2020. Termenii scriși cu
majuscule care nu sunt definiți în
prezentul anunț vor avea întelesul
atribuit lor în Documentul de Ofertă.
Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de
garanție și nici nu reprezintă o altă
formă de apreciere a ASF cu privire
la oportunitatea, avantajele sau
dezavantajele, profitul ori riscurile pe
care le-ar putea prezenta tranzacțiile
de încheiat prin acceptarea ofertei
publice obiect al deciziei de aprobare.
Decizia de aprobare certifică numai
regularitatea documentului de ofertă
în privința exigențelor legii și ale
normelor adoptate în aplicarea acesteia. Ofertant: Primcom SA, Prin:
Neacșu Vlad Nicolae, Director
General. Intermediar: BRK Financial Group SA, prin: Răzvan Raț,
Director General Adjunct.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 S.R.L., intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru Lucrări de proiectare,
realizare, achiziție și montare de
butaforii pentru proiectul „Amenajare parc tematic” în Parcul Pantelimon. „Documentația de atribuire”
se poate solicita la adresa de email:
achizitii@as3-strazi.ro sau la adresa
din Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M
(Parc Pantelimon), Sector 3, București. Data limită de depunere a
ofertelor este 13.01.2021, ora 12:00.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea,
CUI 2541681, telefon 0350425926,
fax 0350425926 concesionează
teren în suprafață de 393 mp, situat
în comuna Câineni, at Robești,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,concesionarea se face
conform OUG. 57/2019, şi conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 18
din data de 17.11.2020. Informaţiile
privind documentaţia de atribuire:
se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de atribuire se poate ridica
de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interesate
pot achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire
de 100 de lei în contul concedentului: RO10TREZ 67621070250
XXXXX lei, cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se poate
achita cu numerar la caseria Primăriei comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
13.01.2021 ora 12:00. Data limită de
depunere a ofertelor: 20.01.2021 ora
12:00; Ședinţa publică de deschidere
a ofertelor se va desfășura în
21.01.2021, ora 11:30, în sala de
ședințe a Consiliului local Câineni.
Acţiunea în justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se introduce
la Secţia de contencios administrativ
a Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea,
CUI 2541681, telefon 0350425926,
fax 0350425926 concesionează teren
în suprafață de 398 mp, situat în
comuna Câineni, sat Câinenii Mici,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,concesionarea se face
conform OUG. 57/2019, şi conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din
data de 17.11.2020. Informaţiile
privind documentaţia de atribuire:

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de atribuire se poate ridica
de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interesate
pot achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire
de 100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ 67621070250XXXXX
lei, cont deschis la Trezoreria Gura
Lotrului sau se poate achita cu
numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
13.01.2021 ora 12:00. Data limită de
depunere a ofertelor: 20.01.2021 ora
12:00; Ședinţa publică de deschidere
a ofertelor se va desfășura în
21.01.2021, ora 12:00, în sala de
ședințe a Consiliului local Câineni.
Acţiunea în justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la
Secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea contenc i o s u l u i a d m i n i s t r a t i v, c u
modificările şi completările ulterioare.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea,
CUI 2541681, telefon 0350425926,
fax 0350425926 concesionează
teren în suprafață de 1015 mp,
situat în comuna Câineni, at
Robești, Județul Vâlcea, aparţinând
domeniului privat,concesionarea se
face conform OUG. 57/2019, şi
conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 16 din data de 17.11.2020. Informaţiile privind documentaţia de
atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini. Documentatia de atribuire
se poate ridica de la sediul Primăriei
comunei Câineni iar persoanele
interesate pot achita la caseria
unității contravaloarea documentației de atribuire de 100 de lei în
contul concedentului: RO10TREZ
67621070250XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura Lotrului
sau se poate achita cu numerar la
caseria Primăriei comunei Câineni.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.01.2021 ora 12:00. Data
limită de depunere a ofertelor:
20.01.2021 ora 12:00; Ședinţa
publică de deschidere a ofertelor se
va desfășura în 21.01.2021, ora
11:00, în sala de ședințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în
justiţie pentru soluționarea litigilor
apărute se introduce la Secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor
Legii nr.554/2004 legea contenciosului administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare.

