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OFERTE SERVICIU
l Trabelho SRL angajează șofer de tir pentru
intern. Necesar C+E și Atestat transport marfă.
Limba franceză este un avantaj. Houssem0748.981.837.
l Caut Bonă pentru 3 copii până în 7 ani în
Irlanda. Salariu 650Euro fără alte cheltuieli. Se
locuiește cu familia. 0787.722.671.
l Fabrica de cherestea langa Hateg, jud. Hunedoara, angajeaza muncitori, salariu 2500 lei in
mana, asiguram cazare gratis in conditii foarte
bune. Relatii la tel 0744665656.
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 2 posturiCoordonator Proiect POCU 134581 și 134358.
Detalii pe site-ul ISJ Dâmbovița.
l Spitalul Militar de Urgenţă „dr.Alexandru
Gafencu” cu sediul în localitatea Constanţa, B-dul.
Mamaia 96, judeţul Constanţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor vacante de execuţie, de
personal civil contractual, pe durată nedeterminată,
astfel: -asistent medical generalist în secţia chirurgie
generală, studii postliceale sanitare, minim 6 luni
vechime în specialitatea postului = 1 post; -asistent
medical generalist în secţia medicină internă, studii
postliceale sanitare, minim 6 luni vechime în specialitatea postului = 1 post. Termen de depunere al
dosarelor de concurs, la sediul Spitalului Militar de
Urgenţă Constanţa: 16.01.2020, ora 15.30.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 04.02.2020, începând cu ora 10.00; -Proba
practică în data de 07.02.2020, începând cu ora
09.00; -Proba de interviu în data de 12.02.2020,
începând cu ora 10.00. Loc de desfășurare: sediul
unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului
Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de contact:
p.c.c. Semco Vera, tel. 0241660390/107.
l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru
Gafencu”, cu sediul în localitatea Constanţa,
Bdul. Mamaia nr.96, judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii vacante de execuţie, de personal civil
contractual, pe durată nedeterminată, astfel:
-infirmieră în secţia chirurgie generală, studii
generale și curs infirmiere organizat de furnizori
autorizaţi = 2 posturi; -infirmieră în secţia medicină internă, studii generale și curs infirmiere
organizat de furnizori autorizaţi = 1 post. Termen
de depunere al dosarelor de concurs, la sediul
Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa:
16.01.2020, ora 15.30. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba practică în data de 04.02.2020,
începând cu ora 10.00; -Proba de interviu în data
de 07.02.2019, începând cu ora 10.00. Loc de
desfășurare: sediul unităţii. Relaţii suplimentare:
la sediul Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa.
Persoană de contact: plt.adj.pr. Andrei Atos,
tel.0241660390 / interior 107.
l Spitalul Militar de Urgenţă „dr.Alexandru
Gafencu” cu sediul în localitatea Constanţa,
Bdul. Mamaia 96, judeţul Constanţa, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de
execuţie, de personal civil contractual, pe durată
nedeterminată, astfel: -brancardier în Secţia
chirurgie generală, studii generale, nu se solicită
vechime în specialitate = 1 post. Termen de depunere al dosarelor de concurs, la sediul Spitalului
Militar de Urgenţă Constanţa: 16.01.2020, ora
15.30. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
practică în data de 04.02.2020, începând cu ora

09.00; -Proba de interviu în data de 07.02.2020,
începând cu ora 10.00. Loc de desfășurare: sediul
unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului
Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de
contact: lt.col. Minciună Cristian,
tel.0241660390/106.

l Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești Argeș organizează, în data de 27.01.2020, ora 9, la
sediul său din orașul Ștefănești, Str. Fitotronului,
nr. 50, jud. Argeș, concurs de recrutare, pentru
ocuparea următoarelor posturi: 1) Auditor intern;

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
2) Inspector Achiziții publice; 3) Economist.
Locul desfășurării concursului: la sediul INCDBH
Ștefănești - Argeș, Sector - Complex Fitotronic,
Str. Fitotronului, nr. 50, în data 27.01.2020, ora 9.
Înscrierea la concurs: se face până la data de
20.01.2020 - ora 14:00, la Secretariatul institu-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
tului, Loc. Ștefănești, Șos. București-Pitești, nr. 37,
jud. Argeș. Informații cu privire la actele necesare
pentru participarea la concurs și tematica concursului se pot obţine de la Institutul Național de
Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în
Horticultură Stefănești - Argeș, sediul în Locali-
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tatea Ștefănești, Șos. București-Pitești, nr. 37, jud.
Argeș, Compartiment Resurse umane. Relaţii
suplimentare se pot obţine și la telefon
0248/266.838 sau 0740313695.
l Anunţ concurs pentru post contractual
Subscrisul “Consiliul Local Valea Mare- Serviciul
Apa Canal” cu sediul în localitatea Valea Mare,
nr.216, judeţul Dâmboviţa, CIF 39899752, serviciul public de interes local specializat cu personalitate juridică, organizează concurs de ocupare a
două posturi contractuale vacante de instalatori și
montatori de ţevi. Condiţii specifice de participare
la concurs, în conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011, modificată și completată de H.G.
nr.1027/2014: -Studii medii și profesionale;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 5 ani vechime; Data, ora și locul
desfășurării concursului: 27.01.2020, ora 9:00, la
sediul serviciului public; Proba scrisă: 27.01.2020,
ora 9:00, la sediul serviciului public; Proba practică: 29.01.2020, ora 9:00; Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la
sediul instituţiei. Date contact: Consiliul Local
Valea Mare -Serviciul Apa Canal. Telefon: 0245606323, zilnic intre orele 8:00-16:00.
l Școala Primară „Winnie Academy”, cu sediul
în Oradea, str.Primăriei, nr.13, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
didactice/catedre vacante: învățător/institutor
pentru învățământul primar/profesor pentru
învățământul primar (limba română)- 8 posturi.
Concursul se va desfășura conform următorului
grafic: -Înregistrarea cererilor la secretariatul
unității: 03 ianuarie-13 ianuarie 2020, între orele
10.00-16.00; -Afișarea listei candidaților admiși
pentru susținerea probelor de concurs: 13 ianuarie
2020; -Proba practică/inspecția specială la clasă:
14 ianuarie-28 ianuarie 2020; -Proba scrisă: 31
ianuarie 2020; -Afișarea rezultatelor: 4 februarie
2020; -Depunerea contestațiilor: 4 februarie-6
februarie 2020; -Afișarea rezultatelor finale și
repartizarea candidaților: 8 februarie 2020. Posturile au o viabilitate de cel puțin 4 ani. Concursul se
va desfășura conform Metodologiei aprobate prin
OMECTS nr.5625 din 31.08.2012. Cererea de
înscriere (cuprinde acte necesare înscrierii), bibliografia și tematica pentru concurs se consultă la
secretariatul unității: str.Primăriei, nr.13, Oradea.
Informațiile legate de desfășurarea concursului
pot fi obținute la tel.0770.953.473 sau la adresa de
e-mail: winnie_academy@yahoo.com
l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu sediul în
B-dul.Ghencea, nr.35, sect.6, București, organizează
concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a
unui post vacant de execuţie de personal civil
contractual de muncitor calificat IV (instalator
instalaţii tehnico-sanitare) la complexul sportiv din
Centrul de sporturi montane „Bucegi”, localitatea
Predeal, strada Râșnoavei, nr.1, jud.Brașov (absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu sau
absolvenţi de studii medii, calificare în meseria de
instalator instalaţii tehnico-sanitare, fără condiţie
de vechime). Concursul se va desfășura astfel:
30.01.2020, ora 10.30- proba practică; 04.02.2020,
ora 10.30- interviu. Data limită de depunere a dosarelor: 17.01.2020, ora 16.00. Probele de concurs se
desfășoară la sediul Centrului de sporturi montane
„Bucegi”, localitatea Predeal, strada Râșnoavei,
nr.1, jud.Brașov. Dosarele de concurs se depun la
sediul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, B-dul.
Ghencea, nr.35, sect.6, București. Detaliile organizatorice sunt afișate atât la sediul Centrului de sporturi montane „Bucegi”, cât și la sediul Clubului
Sportiv al Armatei „Steaua”. Datele de contact ale
secretariatului: tel.021.413.60.07, int.143.
l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” cu sediul în
B-dul Ghencea, nr. 35, sect. 6, București, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor posturi vacante de execuţie de
personal civil contractual, după cum urmează: 1.
Antrenor ctg. III, disciplina sportivă gimnastică
artistică (minim studii medii cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitate și alte condiţii

conform prevederilor „Statutului antrenorului”,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011) - 1
post. Concursul se va desfășura astfel: - 04.02.2020,
ora 10:30 - proba scrisă; - 07.02.2020, ora 10:30 proba practică; - 12.02.2020, ora 10:30 - interviu.
Proba scrisă și interviul se desfășoară la sediul
clubului. Proba practică se desfășoară la Complexul
Sportiv „Steaua-Ghencea”, B-dul Ghencea, nr. 45,
sect. 6, București. 2. Antrenor ctg. III, disciplina
sportivă lupte (minim studii medii cu diplomă de
bacalaureat, vechime în specialitate și alte condiţii
conform „Statutului antrenorului”, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 343/2011) - 1 post.
Concursul se va desfășura astfel: - 31.01.2020, ora
10:30 - proba scrisă; - 05.02.2020, ora 11:00 - proba
practică; - 10.02.2020, ora 10:30 - interviu. Proba
scrisă și interviul se desfășoară la sediul clubului.
Proba practică se desfășoară la Complexul Sportiv
„Steaua-Plevnei”, Calea Plevnei, nr. 114, sect. 1,
București. 3. Antrenor categoria III, disciplina
sportivă scrimă (minim studii medii cu diplomă de
bacalaureat, vechime în specialitate și alte condiţii
conform prevederilor „Statutului antrenorului”,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011) - 1
post. Concursul se va desfășura astfel: - 29.01.2020,
ora 10:30 - proba scrisă; - 03.02.2020, ora 10:30 proba practică; - 06.02.2020, ora 10:30 - interviu.
Proba scrisă și interviul se desfășoară la sediul
clubului. Proba practică se desfășoară la Complexul
Sportiv „Steaua-Ghencea”, B-dul Ghencea, nr. 45,
sect. 6, București. 4. Antrenor ctg. IV, disciplina
sportivă tenis de masă (minim studii medii cu
diplomă de bacalaureat, vechime în specialitate și
alte condiţii conform prevederilor „Statutului antrenorului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
343/2011) - 1 post. Concursul se va desfășura astfel:
- 10.02.2020, ora 10:30 - proba scrisă; - 13.02.2020,
ora 10:30 - proba practică; - 18.02.2020, ora 10:30 interviu. Proba scrisă și interviul se desfășoară la
sediul clubului. Proba practică a concursului se
desfășoară la Complexul Sportiv „Steaua-Ghencea”, B-dul Ghencea, nr. 45, sect. 6, București. 5. Referent debutant la formaţia deservire a
bazei sportive de pregătire și recuperare „Forban”
(str. Valea Râșnoavei, nr. 65C, loc. Predeal, jud.
Brașov) (absolvenţi de studii medii cu diplomă de
bacalaureat) - 1 post. Concursul se va desfășura
astfel: - 30.01.2020, ora 10:30 - proba scrisă; 04.02.2020, ora 10:30 - interviu. Probele de concurs
se desfășoară la sediul clubului. 6. Șofer I la grupa 2
transport (absolvenţi ai învăţământului general
obligatoriu sau absolvenţi de studii medii cu
diplomă de bacalaureat, posesori permis de conducere categoriile BE, CE, DE, vechime în muncă și în
specialitate de minim 6 ani) - 1 post. Concursul se
va desfășura astfel: - 28.01.2020, ora 10:30 - proba
scrisă; - 31.01.2020, ora 10:30 - proba practică; 05.02.2020, ora 10:30 - interviu. Probele de concurs
se desfășoară la sediul clubului. Pentru toate posturile, data limită de depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este 17.01.2020, ora 16:00. Dosarele se
depun la sediul clubului, unde sunt afișate și detaliile organizatorice. Datele de contact ale secretariatului: tel. 021.413.60.07, int. 143.

CITAŢII
l Numitul Chirica Constantin, fiul lui
Costache și Elena, cu ultimul domiciliu
cunoscut în satul Cristești, comuna Cristești,
județ Iași, este citat la Judecătoria Pașcani, pe
data de Joi, 09.01.2020, ora 9.00, completul C 2
MF, în calitate de pârât, în dosarul civ.
nr.6735/866/2019, în contradictoriu cu reclamanta Chirica Maria-Magdalena, în procesul
civ. având ca obiect Ordonanța președințială.
l Șerban Lari Leonard o înștiințează pe fosta sa
soție Bonculescu Regina să se prezinte la procesul
din 04.02.2020 la Tribunalul Dolj, la ora 09.00, la
dosarul cu nr.30523/215/2018, complet C2A,
având ca obiect autoritate părintească exclusivă în
favoarea tatălui.

DIVERSE
l “CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ P”,
propus a fi amplasat în comuna Vladimirescu, str.

Jandarmeriei, nr.4, jud. Arad. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului din Arad, Splaiul Mureș, FN, jud.Arad,
în zilele de luni până vineri, între orele 8.00-14.00,
precum și la următoarea adresă de internet: www.
apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.
l Anunț public privind dezbaterea publică a
solicitării de emitere a autorizației integrate de
mediu. Avicola Focșani SA cu sediul în mun.
Focșani, Bd. București, nr.79, jud. Vrancea anunță
publicul interesat asupra dezbaterii publice
privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu, în scopul desfășurării activității
„Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de
producție de peste 50 tone carcase pe zi” - Abator
păsări (activitate prevăzută în Anexa nr.1, pct.
6.4.a din legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale) pe amplasamentul din municipiul Focșani,
Calea Munteniei, nr. 3, jud. Vrancea, care va avea
loc la sediul SC Divori Prest SRL din municipiul
Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr.4, județul
Vrancea, pe data de 14.01.2020, ora 15:00. Informațiile privind impactul asupra mediului rezultat
în urma activității desfășurate pot fi consultate la
sediul Avicola Focșani SA din mun. Focșani, Bd.
București, nr.79, jud. Vrancea și la sediul A.P.M.
Vrancea din str. Dinicu Golescu nr. 2, jud.
Vrancea, de luni până joi între orele 09:00 și 14:00
și vineri între orele 09:00 și 12:00. Observațiile,
sugestiile, propunerile publicului se primesc în
scris la sediul A.P.M. Vrancea din mun. Focșani,
str. Dinicu Golescu, nr.2, până la data dezbaterii
publice.

LICITAŢII
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::
Comuna Niculești, cod de identificare fiscală,
4280434 Principală, nr 265A, Niculești, judeţul
Dâmbovița, telefon 0212670606, fax 0212670606,
email primaria@niculesti.ro 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie concesionat : Licitație publică pentru concesionarea
unei suprafețe de 726.000 mp , extravilan aflat in
domeniul privat. HCL 56/20.12.2019 potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 3. Informații privind documentația
de atribuire:: se regăsesc în caietul de sarcini 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire:: în urma înregistrării
unei solicitări scrise la sediul Primăriei Comunei
Niculești 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:: Biroul Achiziții publice din
cadrul primăriei Comunei Niculești 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:: 1500 lei
se achită la casieria Primăriei Comunei Niculești
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor::
31/01/2020, ora 15:00 4. Informații privind ofertele:: se regăsesc în caietul de sarcini 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:: 18/02/2020, ora
16:00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele::
Comuna Niculești, Sat Niculești nr 265A, județul
Dâmbovița( sediul Primăriei Comunei Niculești)
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă:: un exemplar 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor:: 19/02/2020, ora 09:00, Comuna Niculești, Sat Niculești nr 265A, județul Dâmbovița(
sediul Primăriei Comunei Niculești) 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail aIe instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței:: Tribunalul Dâmbovița, Adresă Judeţul

Dâmboviţa, Târgoviște, str. Calea București, nr. 3,
Telefon 0245/612344 - Centrală, Fax 0245/216622
- Registratură, e-mail tr-dambovita-arh@just.ro
Registratura (cereri și acte pentru dosare), tr-dambovita-brp@just.ro Biroul de Informare și Relaţii
Publice (petiții, solicitări de informații de interes
public), http://www.portal.just.ro 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: : 30/12/2019.
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::
Comuna Niculești, cod de identificare fiscală
4280434, Principală, nr 265A, Niculești, judeţul
Dâmbovița, telefon 0212670606, fax 0212670606,
email primaria@niculesti.ro 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat:: Licitație publică pentru
închirierea spațiilor din imobilul situat în localitatea Niculești în domeniul public al Comunei
Niculești, pentru amenajarea unui cabinet stomatologic 17,97 mp, a unui cabinet de medicină de
familie 26,05 mp și a unei farmacii comunitare
28,83 mp. HCL 49/28.11.2019 potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de
atribuire:: se regăsesc în caietul de sarcini 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire:: în urma înregistrării
unei solicitări scrise la sediul Primăriei Comunei
Niculești sau prin e-mail la primaria@niculesti.ro
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:: Biroul Achiziții publice din cadrul
primăriei Comunei Niculești 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:: 5 lei se
achită la casieria Primăriei Comunei Niculești 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor::
31/01/2020, ora 15:00 4. Informații privind ofertele:: se regăsesc în caietul de sarcini 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:: 11/02/2020, ora
15:00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele::
Comuna Niculești, Sat Niculești nr 265A, județul
Dâmbovița ( sediul Primăriei Comunei Niculești)
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă:: un exemplar 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor:: 12/02/2020, ora 09:00, Comuna Niculești, Sat Niculești nr 265A, județul Dâmbovița (
sediul Primăriei Comunei Niculești) 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail aIe instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței:: Tribunalul Dâmbovița, Adresă Judeţul
Dâmboviţa, Târgoviște, str. Calea București, nr. 3,
Telefon 0245/612344 - Centrală, Fax 0245/216622
- Registratură, e-mail tr-dambovita-arh@just.ro
Registratura (cereri și acte pentru dosare), tr-dambovita-brp@just.ro Biroul de Informare și Relaţii
Publice (petiții, solicitări de informații de interes
public), http://www.portal.just.ro 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: : 30/12/2019
l 1. Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail al autorităţii contractante : Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Dorohoi , CUI 4112945, str.
Grigore Ghica nr.34, municipiul Dorohoi, judeţul
Botoșani, Tel. / fax: +40(231)610133 /
+40(231)611310 e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
teren în suprafaţă de 516,00 mp, situat în municipiul Dorohoi, judeţul Botoșani, str.Oborul Nou
nr.11, PC 3420, CF: 56765, aparţinând domeniului
Privat al municipiului Dorohoi, cu destinaţia cale de acces; Concesionarea se face conform OG.
57/2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr.

II

252 din data de 28.11.2019, si a Hotărârii Consiliului Local nr. 271 din data de 19.12.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se
găsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: documentaţia de atribuire se poate
ridica de la sediul Primăriei Municipiului
Dorohoi. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu din cadrul
Primăriei Municipiului Dorohoi, adresa: str.
Grigore Ghica nr.34, municipiul Dorohoi, judeţul
Botoșani, cod postal 715200. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 20,00 lei, se
poate achita cu numerar la caseria Primăriei
Municipiului Dorohoi. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 27. 01 .2020, ora 12,00.
4.Informaţii privind ofertele: ofertele se redactează în limba română, ofertele se depun la sediul
concedentului, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de
concedent, în ordinea primirii lor. În plicul exterior se introduc documentele care însoţesc oferta
și un plic interior care conţine oferta propriu-zisă.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
10.02.2020, ora 12,00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Municipiului Dorohoi,
str. Grigore Ghica nr.34, municipiul Dorohoi,
judeţul Botoșani, cod postal 715200. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
11.02.2020, ora 10,00. Primăria Municipiului
Dorohoi, str. Grigore Ghica nr.34, Dorohoi,
judeţul Botoșani - sala de ședinţe. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Botoșani, str. Maxim Gorki
nr.8, localitatea Botoșani, jud.Botoșani,
tel.0231/511739. 7. Data trimiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30/12/2019.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfa generala nr
0464839000 pe numele Carp Bogdan-Nicolae. Il
declar nul.
l Pierdut Atestat profesional transport marfă, pe
numele Ghinescu Ionuţ-Mihai, din comuna Mozăceni - Argeș, eliberat de A.R.R. Argeș. Se declară
nul.
l Pierdut Certificat de concediu medical seria
CCMAM nr. 0549438/12,12.2019, (valabil de la
02.12.2019 - 31.12.2019) pe numele Leric Ioan.
l Pierdut certificat constatator pentru punctul de
lucru pe numele PFA Slodoneanu M. Elena,
F16/1995/2010, CUI 27864025/30.12.2010. Îl
declar nul.
l Pierdut Certificate constatatoare pentru
firma Nicolae V. George Întreprindere Individuală, pentru sediu și terți. Se declară nule.
l Hubis Network SRL, CUI: 34517266, declar
pierdut Certificatul de înregistrare și certificatele
constatatoare ale societății. Le declar nule.

DECESE
l Soția îndurerată anunță trecerea la cele
veșnice a iubitului ei soț, Prof. Univ. Dr.
CONSTANTIN TOPCIU. Cei care vor să îi
aducă un ultim omagiu sunt așteptați la
capela Bisericii Bălăneanu - Iancu Nou,
Șos. Mihai Bravu nr. 117 - 119, sector 2.
Slujba de înmormântare va avea loc vineri,
03.01.2020, ora 10:00. Dumnezeu să îi lumineze Calea spre veșnicie!

