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OFERTE SERVICIU
l Aluset SRL, CUI: 14815594, 
din Pantelimon, Ilfov, angajează 
sudori și polizator. CV pe: 
oce@jobtips.ro

l Egregora Geriatrics Clinic 
SRL, cu sediul în Volutari, Ilfov, 
angajează infirmieră. CV pe: 
oce@jobtips.ro

l Frasinul SRL, CUI: 12337680, 
din Anies, jud.Bistrița-Năsăud, 
angajează muncitori necalificați 
în construcții și mecanici auto. 
CV pe: oce@jobtips.ro

l Il Caminetto SRL, CUI: 
32307489, din Brașov, angajează 
lucrător bucătărie (spălător vase 
mari). CV pe: oce@jobtips.ro

l MKB-System SRL, CUI: 
29503205, din Bistrița, angajează 
muncitori necalificați la asam-
blarea, montarea pieselor. CV pe: 
oce@jobtips.ro

l PMC Green Environment 
SRL, CUI: 27769546, din Bucu-
rești, angajează lucrători sorta-
tori deșeuri reciclabile. CV pe: 
oce@jobtips.ro

l Oneiro Resort Mamaia Nord 
angajează: bucătar, personal 
curățenie bucătărie și camere, 
ajutor ospătar, pizzar, recepțio-
neră hotel. Salariu plus beneficii. 
Pentru informații: 0766.523.367. 
Angajăm doar cu experiență.

l SC Rolla Urgent Invest SRL, 
cu sediul în Mintia, județul Hune-
doara, angajează: vulcanizator 
COR-814118 -2 posturi, șofer 
COR-832201 -11 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe specifice în 
domeniu. CV-urile se vor depune 
la punctul de lucru din localitatea 
Mintia, strada Recoltei nr. 7, până 
la data de 04.04.2022, iar inter-
viul va avea loc în data de 
05.04.2022, ora 10.00.

l S.C. Safour Dania S.R.L. anga-
jează personal ajutor-bucătar, se 
cere experiență în domeniu. C.V. 
se depune la sediul localizat în 
Roznov, strada Roznoveanu 
nr.112 județul Neamț.

l SC Proper Pizza SRL, din 
Râmnicu Vâlcea, jud.Vâlcea, 
angajează 2 Pizzari, cu cod 
COR-512002. Se solicită cunoș-
tințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 2.550Lei. Relații la 
telefon: 0785.106.416. CV-urile 
se pot trimite la adresa de e-mail: 
documentesuport@gmail.com 
până la data de 07.04.2022.

l SC Marbencom S.R.L., cu 
sediul în Cinciș-Cerna, comuna 
Teliucu Inferior, str.Lacului, 
motel Cincis, angajează: 2 bucă-
tari și 3 cameriste. Pentru mai 
multe detalii ne puteți contacta 
la nr.de telefon: 0744.601.418, de 
luni până vineri, între orele 
07.00-15.00.

l SC Blue Team Engineering 
S.R.L., cu sediul în sat Iod, com.
Rastolița, nr.583D,  județ Mureș, 
angajează: 1 -instalator apă, 
canal, 1 -sudor manual cu arc 
electric, 2 confecționer-montator 
s tructuri  metal ice  pentru 
construcții. Pentru mai multe 
detalii ne puteți contacta la nr.de 
telefon: 0728.939.555, de luni 
până vineri, între orele 9.00-13.00.

l Societatea Zub Dent Lab SRL 
recrutează Tehnician Dentar, 1 
post, pentru București. Se soli-
cită cunoștințe de limbă engleză 
si rusă. Constituie un avantaj 
experiența în acest domeniu. 
Candidații interesați sunt rugați 
să transmită CV-ul la adresa de 
e-mail: office@dbcr.ro, până pe 
data de 04.04.2022 inclusiv, până 
la ora 12.00 sau să sune la 
nr.0765.443.952, în vederea stabi-
lirii unui interviu.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str. Inde-
pendenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de execuţie 
pe perioadă nedeterminată de 
consilier gradul I din cadrul 
Biroului Economic. Concursul se 
va desfășura în perioada 
27.04.2022 -02.05.2022, orele 
10.00. Perioada de depunere a 
dosarelor este 1 -14.04.2022, la 
sediul OCPI Teleorman. Pentru 
date suplimentare consultaţi 
site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.

l HTR Spedition SRL din Iași 
angajează o persoană cu experi-
ență și cunoscătoare a limbii ruse 
la nivel expert pentru funcţia de 
e c o n o m i s t .  R e l a ț i i  t e l . : 
0734890564.

l ANRSPS–UT 350 Popești-Le-
ordeni, judeţul Ilfov, organizează 
în data de 03.05.2022, concurs 
pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie contractuale vacante de 
Muncitor calificat I (mașinist) cu 
studii generale, cursuri autori-
zate de stivuitorist, vechime 
minim 5 ani. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 021/4674095 și pe 
wwwanrsps.gov.ro.

l Societatea SC Briqu Grup 
S.R.L., cu sediul social în Bucu-
rești, sector 1, strada Știrbei Vodă, 
nr.53-45, etaj 1, ap.1A, înregis-
trată cu J40/7775/2018, CUI:  
39438473, angajează: alpinist 
utilitar cod COR-711920 -10 
posturi, încărcător descărcător 
cod COR-933301 -10 posturi, 
muncitor necalificat în industria 
confecțiilor cod COR-932905 -10 
posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: cristianbraicu@gmail.com
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l Tudal Expert Constructs 
S.R.L., cu sediul social în muni-
cipiul București, sector 5, strada 
Hagi Dina, nr.37C, camera 3, 
înregistrată la ORC  sub nr. 
J40/532/2019, CUI: 40440930, 
angajează: muncitor necalificat 
la demolarea clădirilor, căptușeli, 
zidărie, plăci mozaic, faianță, 
gresie, parchet cod COR-931301 
-25 posturi, montator placaje 
interioare și exterioare cod 
COR-712202 -20 posturi, zidar 
pietrar cod COR-711203 -20 
posturi, muncitor necalificat la 
spargerea și tăierea materialelor 
de construcții cod COR-931302 
-25 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: igen92241@gmail.com

l Societatea SC Briqu Grup 
S.R.L., cu sediul social în Bucu-
rești, sector 1, strada Știrbei 
Vodă, nr.53-45, etaj 1, ap.1A, 
înregistrată cu J40/7775/2018, 
CUI: 39438473, angajează: 
montator subansamble cod 
COR-821103 -10 posturi, încăr-
c ă t o r  d e s c ă r c ă t o r  c o d 
COR-933301 -10 posturi , 
muncitor necalificat la asam-
blarea, montarea pieselor cod 
COR-932906 -10 posturi. Pentru 
CV, la adresa de e-mail: cristi-
anbraicu@gmail.com

l Filiala Județeană Mara-
mureș a Asociației Comunelor 
din România, instituție de 
drept privat constituită în baza 
legii 26/2000, organizează 
concurs/ examen pentru anga-
jarea  pe durata determinată de 
1 an a unui referent contabil 
cod cor 4311 „Funcționari în 
servicii de evidență contabilă” 
în data de 29.04.2022, ora 
09.00. Angajatul își va desfă-
șura activitatea prin delegare la 
diverse entități pe raza jude-
țului Maramureș. Bibliografia 
și condițiile de concurs sunt 
afișate pe pagina web www.
acormm.ro, Detalii suplimen-
tare la tel.0745.421.168,  dl. 
Siserman Sabin.

l SC VITALL SRL, având CUI: 
21412934, cu sediul în Comuna 
Coșoveni, Tarlaua 65, Parcela 
650, (fosta fermă nr. 15 Avicola), 
Judeţul  Dol j ,  angajează: 
Operator abatorizare păsări, cod 
COR 751105- 10 posturi; Încăr-
cător- descărcător, COD COR 
933301- 5 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
aviculturii. Selecția are loc în 
data de 01.04.2022, ora 09.00, la 
sediul societății.

l Societatea Candy Cat RO 
SRL recrutează pentru: 1 post de 
Director General Societate 
Comercială; 1 post de Director 
Adjunct Societate Comercială; 1 
post de Director Departament 
Cercetare-Dezvoltare; 1 post de 
Șef Birou Financiar; 1 post de 
Consultant Fiscal; 1 post de 
Expert Jurist; 1 post de Revizor 
Jurist; 1 post de Director 
Vânzări; 1 post de Agent Vânzări. 
Posturile oferite sunt pentru 
București. Se solicită neaparat 
cunoștințe de limbă engleză și 
rusă. Constituie un avantaj expe-
riența în acest domeniu, dar și 
cunoașterea limbii ucrainene. 
Candidații interesați sunt rugați 
să transmită CV-ul la adresa de 
e-mail: office@dbcr.ro, până pe 
data de 04.04.2022, inclusiv, 
până la ora 12.00 sau să sune la 
nr. 0765.443.952, în vederea 
stabilirii unui interviu.

l Anunt Statiunea De Cerceta-
re-Dezvoltare Agricola Suceava 
cu sediul in Mun. Suceava, Bdul 
1Decembrie 1918, nr. 15, Jud.
S u c e a v a ,  o r g a n i z e a z a , 
CONCURS pentru promovarea 
in grad profesional a unui post de 
cercetator stiintific in specialitatea 
agronomie si in domeniul amelio-
rarii cartofului. Concursul se va 
desfasura la sediul S.C.D.A. 
Suceava, in trei etape: -etapa I-se-
lectia dosarelor de inscriere, 
12.04.2022; -etapa II-proba scrisa 
de specialitate si traducerea unui 
text (cu dictionarul) 25.04.2022, 
ora-10 :00; -etapa III- interviul, 
02.05.2022, ora-9:00. Conditiile 
specifice si conditiile generale de 
participare, continutul dosarului 
de concurs, calendarul desfasu-
rarii, bibliografia precum si orice 
alte informatii suplimentare se 
pot obtine de pe site-ul institutiei 
sau de la secretariatul S.C.D.A. 
Suceava din Bdul 1 Decembrie 
1918, nr.15, la telefon 0230/523837 
sau e-mail scasv30@xnet.ro.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ștefan cel Mare nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tual temporar vacantă de: -asis-
tent medical debutant temporar 
-Compartiment Oftalmologie -1 
post. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute de H.G.286/23.03.2011 
cu modificările și completările 
ulterioare. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituţiei, astfel: 
-31.03.2022-06.04.2022 -depu-
nerea dosarelor; -08.04.2022, ora 
10 .00 -se lecț ia  dosarelor ; 
-15.04.2022, ora 08.30 -proba 
scrisă; -20.04.2022, ora 10.00 
-interviu. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: I.Asistent medical debu-
tant temporar: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalarea conform 
H.G. nr. 797/1997 privind echiva-
larea studiilor absolvenţilor lice-
e lor  san i tare ,  promoţ i i l e 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare; 
-asigurare de răspundere civilă 
profesională a personalului 
medical -valabilă; -certificat 
membru OAMGMAMR; -aviz 
anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei valabil 2022; -fără 
vechime în muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
persoană de contact economist 
Ciobanu Flor ina  - te lefon 
0235/312.120/interior 138.

l Școala Gimnazială Nr. 86 cu 
sediul în: localitatea București, 
strada Intrarea Reconstrucţiei, 
nr.6 A, Sector 3, organizează 

concurs pentru ocuparea urmă-
torului post aprobat prin H.G. 
nr.286/2011,  modificat  ș i 
completat de H.G. nr.1027/2014. 
Denumirea postului: îngrijitor- 1 
post vacant contractual, pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
generale sau medii; -vechime în 
muncă: minim 5 ani. Data, ora și 
locul de desfășurare a concur-
sului: Selectarea dosarelor de 
înscriere–15.04.2022  orele 10,00. 
Proba  pract ică :  data  de 
03.05.2022, ora 12,00, la sediul 
instituţiei. Proba de interviu: 
data de 05.05.2022, ora 10,00, la 
sediul instituţiei. Data limită 
până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este  de 14.04.2022, ora 
12,00, la sediul instituţiei. Date 
contact: Lixandra Eugenia tel: 
0314250608.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan nr.5, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea postului 
temporar vacant: un post 
temporar vacant de economist 
specialist, grad profesional IA, 
nivel de studii S, pe durată deter-
minată, la Biroul Financiar. 
A.Denumirea postului: -1 post 
temporar vacant de economist 
specialist, grad profesional IA, 
nivel de studii S, pe durată deter-
minată, la Biroul Financiar. 
B.Condiţii de participare la 
concurs: a)să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu 
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modificările și completările ulte-
rioare; b) studii economice absol-
vite cu diplomă de licență; c)
condiţii de vechime: vechime 6 
ani și 6 luni vechime în speciali-
tate. C.Condiţii de desfășurare a 
concursului: 1.Data și locul 
depunerii dosarelor de înscriere 
la concurs -în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării/
publicării anunţului (31.03.2022-
13.04.2022, ora 16.00) la sediul 
Spitalului Județean de Urgență 
Slatina. 2.Selecţia dosarelor de 
înscriere: 14.04.2022-15.04.2022; 
3.Data probei scrise: 18.04.2022, 
ora 09.00. 4.Data probei de 
interviu: în termen de maximum 
4 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. 5.Locul desfă-
șurării probelor: sediul Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, în 
sala de ședințe din Ambulatoriul 
integrat spitalului. D. Menţiuni. 
Bibliografia și tematica de 
concurs sunt afișate la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro) și relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina,  telefon: 
0736.373.205, persoană de 
contact: Claudia Negreanu.

l Inspecția de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipien-
telor sub Presiune și Instalațiilor 
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. 
Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, organizează, la sediul 
său, concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contrac-
tuale vacante: 1. Inspector de 
specialitate grad profesional I, în 
cadrul IT ISCIR Giurgiu- Biroul 
Control– București /Giurgiu- 1 
post. Nivelul studiilor: superi-
oare de lungă durată cu examen 
de diplomă/ licență- inginer în 
domeniile: mecanică, electrome-
canică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 
09:00. 2. Inspector de specialitate 
grad profesional I, în cadrul IT 
ISCIR Brașov- Biroul Control- 
Brașov- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licență- 
inginer în domeniile: mecanică, 
electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, auto-

matizări, construcții, metalurgie, 
fizică tehnologică, chimie indus-
trială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 
09:00. 3. Inspector de specialitate 
grad profesional IA, în cadrul IT 
ISCIR Brașov- Biroul Control- 
Brașov- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licență- 
inginer în domeniile: mecanică, 
electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, auto-
matizări, construcții, metalurgie, 
fizică tehnologică, chimie indus-
trială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 9 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 
09:00. 4. Inspector de specialitate 
grad profesional I, în cadrul IT 
ISCIR Ploiești- Biroul Control- 
Ploiești- 4 posturi. Nivelul studi-
ilor: superioare de lungă durată 
cu examen de diplomă/ licență- 
inginer în domeniile: mecanică, 
electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, auto-
matizări, construcții, metalurgie, 
fizică tehnologică, chimie indus-
trială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 
09:00. 5. Inspector de specialitate 
grad profesional I, în cadrul IT 
ISCIR Cluj- Biroul Control- 
Cluj-Napoca- 2 posturi. Nivelul 
studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ 
licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, 
transporturi, electrotehnică, 
energetică,  automatizări , 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 

09:00. 6. Inspector de specialitate 
grad profesional I, în cadrul IT 
ISCIR Iași- Biroul Control- Iași- 
1 post. Nivelul studiilor: superi-
oare de lungă durată cu examen 
de diplomă/ licență- inginer în 
domeniile: mecanică, electrome-
canică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 
09:00. 7. Inspector de specialitate 
grad profesional I, în cadrul 
ISCIR –Serviciul Inspecție 
Domeniul Nuclear- București- 1 
post. Nivelul studiilor: superi-
oare de lungă durată cu examen 
de diplomă/ licență– inginer în 
domeniile: mecanică, electrome-
canică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 
09:00. 8. Inspector de specialitate 
grad profesional IA, în cadrul 
ISCIR –Direcția Corp Control- 
București- 1 post. Nivelul studi-
ilor: superioare de lungă durată 
cu examen de diplomă/ licență- 
inginer în domeniile: mecanică, 
electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, auto-
matizări, construcții, metalurgie, 
fizică tehnologică, chimie indus-
trială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 9 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 
09:00. 9. Inspector de specialitate 
grad profesional I, în cadrul 
ISCIR –Direcția Corp Control- 
București- 2 posturi. Nivelul 
studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/
licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, 
transporturi, electrotehnică, 
energetică,  automatizări , 
construcții, metalurgie, fizică 

tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 
09:00. 10. Expert grad profesi-
onal I, în cadrul Compartimen-
tului 
Achiziții Publice- București- 1 
post. Nivelul studiilor: superi-
oare de lungă durată cu examen 
de diplomă/licenţă. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studi-
ilor: minim 6 ani. Concursul se 
va desfășura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 27.04.2022, 
ora 11:30; -proba interviu: 
04.05.2022, ora 09:00. 11. Expert  
grad profesional II, în cadrul 
Compartimentului Achiziții 
Publice- București- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de 
diploma /licenţă. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studi-
ilor: minim 3 ani. Concursul se 
va desfășura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 27.04.2022, 
ora 11:30; -proba interviu: 
04.05.2022, ora 09:00. 12. Expert 
grad profesional II, în cadrul 
ISCIR –Biroul IT -București- 1 
post. Nivelul studiilor: superi-
oare de lungă durată cu examen 
de diplomă/licență– în domenii 
tehnice. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: minim 3 
ani. Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 27.04.2022, ora 13:00; 
-proba interviu: 04.05.2022, ora 
14:00. 13. Inspector de speciali-
tate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Giurgiu- Biroul 
Control– București/ Giurgiu- 1 
post. Nivelul studiilor: superi-
oare de lungă durată cu examen 
de diplomă/ licență - inginer în 
domeniile: mecanică, electrome-
canică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu : 05.05.2022, ora 
09:00. 14. Inspector de speciali-
tate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Bacău- Biroul 
Control– Bacău- 1 post. Nivelul 
studiilor: superioare de lungă 
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durată cu examen de diplomă/
licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, 
transporturi, electrotehnică, 
energetică,  automatizări , 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu : 05.05.2022, ora 
09:00. 15. Inspector de speciali-
tate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Brașov- Biroul 
Control– Brașov- 1 post. Nivelul 
studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ 
licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, 
transporturi, electrotehnică, 
energetică,  automatizări , 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 05.05.2022, ora 
09:00. 16. Inspector de speciali-
tate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Ploiești- Biroul 
Control– Ploiești- 2 posturi. 
Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de 
diplomă /licență- inginer în 
domeniile: mecanică, electrome-
canică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 05.05.2022, ora 
09:00. 17. Inspector de speciali-
tate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Cluj- Biroul 
Control– Cluj Napoca- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de 
diplomă/licență- inginer în 
domeniile: mecanică, electrome-
canică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-

tatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 05.05.2022, ora 
09:00. 18. Inspector de speciali-
tate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Iași- Biroul 
Control– Iași- 2 posturi. Nivelul 
studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ 
licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, 
transporturi, electrotehnică, 
energetică,  automatizări , 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 05.05.2022, ora 
09:00. 19. Inspector de speciali-
tate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Constanța- 
Biroul Control– Constanța- 1 
post. Nivelul studiilor: superi-
oare de lungă durată cu examen 
de diplomă/licență- inginer în 
domeniile: mecanică, electrome-
canică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 05.05.2022, ora 
09:00. 20. Inspector de speciali-
tate debutant, în cadrul IT 
ISCIR Pitești- Biroul Control– 
Pitești- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licență- 
inginer în domeniile: mecanică, 
electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, auto-
matizări, construcții, metalurgie, 
fizică tehnologică, chimie indus-
trială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor:  0 ani. Permis de 
conducere: cel puțin categoria B 
de autovehicule. Concursul se va 
desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 28.04.2022, ora 
1 0 : 0 0 ;  - p r o b a  i n t e r v i u : 
05.05.2022, ora 09:00. 21. 
Inspector de specialitate grad 
profesional II, în cadrul IT 
ISCIR Timișoara- Biroul 

Control– Timișoara- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de 
diplomă/licență- inginer în 
domeniile: mecanică, electrome-
canică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică 
tehnologică, chimie industrială, 
instalați i ,  petrol  ș i  gaze. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin 
categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 05.05.2022, ora 
09:00. 22. Consilier grad profesi-
onal I, în cadrul ISCIR -Biroul 
Resurse Umane- București- 1 
post. Nivelul studiilor: superi-
oare de lungă durată cu examen 
de diplomă/l icență.  Curs 
inspector resurse umane. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 11:30; 
-proba interviu: 05.05.2022, ora 
12:30. 23. Consilier juridic grad 
profesional IA, în cadrul ISCIR 
-Serviciul juridic, Biroul Recupe-
rări Creanțe- București- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de 
diplomă/ licență- Facultatea de 
drept. Consilier juridic definitiv. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 9 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 13:00; 
-proba interviu: 05.05.2022, ora 
14:00. 24. Auditor public grad 
profesional II, în cadrul ISCIR 
-Compartimentul Audit Public- 
București -2 posturi. Nivelul 
studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ 
licență, în domeniile: științe juri-
dice sau științe economice. Certi-
ficat de atestare pentru funcția 
de auditor intern în sectorul 
public. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: minim 3 
ani. Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 28.04.2022, ora 14:30; 
-proba interviu: 05.05.2022, ora 
15:30. Candidații declarați 
ADMIS după finalizarea concur-
sului, trebuie să obțină avizul de 
numire în funcția de auditor 
public în conformitate cu preve-
derile pct. 2.3.4.1. din Hotărârea 
Guvernului nr. 1086/2013 pentru 
aprobarea Normelor generale 
privind exercitarea activităţii de 
audit public intern. 25. Consilier 
grad profesional II, în cadrul IT 

ISCIR Craiova- Comparti-
mentul Evidență Tehnică   
-Craiova- 1 post. Nivelul studi-
ilor: superioare de lungă durată 
cu examen de diplomă/licență. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 11.05.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 18.05.2022, ora 
09:00. 26. Consilier debutant, în 
cadrul IT ISCIR Pitești- 
Compartimentul Evidență 
Tehnică- Pitești- 1 post. Nivelul 
studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/
licență. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: 0 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 11.05.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 18.05.2022, ora 
09:00. 27. Referent treapta 
profesională IA, în cadrul IT 
ISCIR Ploiești- Compartimentul 
Evidență Tehnică- Ploiești- 1 
post. Nivelul studiilor: medii, cu 
d ip lomă de  bacalaureat . 
Vechimea în muncă: minim 9 
ani. Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 11.05.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 18.05.2022, ora 
09:00. 28. Expert grad profesi-
onal II, în cadrul IT ISCIR 
Giurgiu- Compartimentul 
Evidență Tehnică- București/ 
Giurgiu- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licență. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 11.05.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 18.05.2022, ora 
09:00. 29. Expert grad profesi-
onal II, în cadrul IT ISCIR 
Brașov-  Compart imentul 
Economic Administrativ- 
Brașov- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare economice de lungă 
durată cu examen de diplomă/
licență- economist. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studi-
ilor: minim 3 ani. Concursul se 
va desfășura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 11.05.2022, 
ora 11:30; -proba interviu: 
18.05.2022, ora 09:00. 30. Expert 
grad profesional II, în cadrul IT 
ISCIR Ploiești- Compartimentul 
Economic Administrativ- 
Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare economice de lungă 
durată cu examen de diplomă/
licență- economist. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studi-
ilor: minim 3 ani. Concursul se 
va desfășura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 11.05.2022, 
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ora 11:30; -proba interviu: 
18.05.2022, ora 09:00. 31. Expert 
grad profesional II, în cadrul IT 
ISCIR Sibiu- Compartimentul 
Economic Administrativ- Sibiu- 
1 post. Nivelul studiilor: superi-
oare economice de lungă durată 
cu examen de diplomă/licență- 
economist. Vechimea în muncă și 
în specialitatea studiilor: minim 
3 ani. Concursul se va desfășura 
la sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 11.05.2022, ora 11:30; 
-proba interviu: 18.05.2022, ora 
09:00. 32. Expert grad profesi-
onal II, în cadrul IT ISCIR Iași- 
Compartimentul Economic 
Administrativ -Iași- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare 
economice de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licență- 
economist. Vechimea în muncă și 
în specialitatea studiilor: minim 
3 ani. Concursul se va desfășura 
la sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 11.05.2022, ora 11:30; 
-proba interviu: 18.05.2022, ora 
09:00. 33. Expert grad profesi-
onal II, în cadrul IT ISCIR 
Craiova- Compartimentul 
Economic Administrativ- 
Craiova- 1 post. Nivelul studi-
ilor: superioare economice de 
lungă durată cu examen de 
diplomă/ licență- economist. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă : 11.05.2022, ora 11:30; 
-proba interviu: 18.05.2022, ora 
09:00. 34. Expert grad profesi-
onal II, în cadrul IT ISCIR 
Timișoara- Compartimentul 
Economic Administrativ -Timi-
șoara- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare economice de lungă 
durată cu examen de diploma /
licență- economist. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studi-
ilor: minim 3 ani. Concursul se 
va desfășura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 11.05.2022, 
ora 11:30; -proba interviu: 
18.05.2022, ora 09:00. 35. Expert 
grad profesional II, în cadrul 
ISCIR –Direcția Corp Control- 
București- 1 post. Nivelul studi-
ilor: superioare economice de 
lungă durată cu examen de 
diplomă/licență- economist. 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 11.05.2022, ora 13:00; 
-proba interviu: 18.05.2022, ora 
14:00. 36. Consilier grad profesi-
onal II, în cadrul IT ISCIR 
B a c ă u -  C o m p a r t i m e n t u l 
Economic Administrativ- Bacău- 
1 post. Nivelul studiilor: superi-

oare de lungă durată cu examen 
de diplomă/licență. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studi-
ilor: minim 3 ani. Concursul se 
va desfășura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 12.05.2022, 
ora 10:00; -proba interviu: 
19.05.2022, ora 09:00. 37. Refe-
rent treapta profesională IA, în 
cadrul IT ISCIR Ploiești- 
Compartimentul Economic 
Administrativ- Ploiești- 1 post. 
Nivelul studiilor: medii, cu 
d ip lomă de  bacalaureat . 
Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 9 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 12.05.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 19.05.2022, ora 
09:00. 38. Referent debutant, în 
cadrul IT ISCIR Giurgiu- 
Compartimentul Economic 
Administrativ– București/ 
Giurgiu- 1 post. Nivelul studiilor: 
medii, cu diplomă de bacalau-
reat. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: 0 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 12.05.2022, ora 10:00; 
-proba interviu: 19.05.2022, ora 
09:00. 39. Referent treapta 
profesională II, în cadrul ISCIR 
-Serviciul Inspecție Domeniul 
Clasic- București- 1 post. Nivelul 
studiilor: medii, cu diplomă de 
bacalaureat. Vechimea în muncă: 
minim 3 ani. Concursul se va 
desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 12.05.2022, ora 
1 1 : 3 0 ;  - p r o b a  i n t e r v i u : 
19.05.2022, ora 09:00. 40. Consi-
lier grad profesional I, în cadrul  
ISCIR -Biroul Structură de 
Securitate- București- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de 
diplomă/ licență. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studi-
ilor: minim 6 ani. Concursul se 
va desfășura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 12.05.2022, 
ora 13:00; -proba interviu: 
19.05.2022, ora 09:00. Anunțul 
cuprinzând condițiile generale și 
specifice, calendarul de desfășu-
rare a concursurilor, cererea 
(formular) tipizat de înscriere, 
Anexa GDPR și bibliografia, se 
regăsesc pe site-ul oficial ISCIR, 
www.iscir.ro, la secțiunea –
Carieră. Dosarul de concurs, 
conținând documentele necesare 
pentru înscriere, se depune 
personal de către candidat, 
pentru postul pe care candi-
dează, la sediul ISCIR din str. Sf. 
Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, zilnic, de luni până 
vineri, între orele 10:00-12:00 și 
13:00-14:00, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț. Informații 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 021.411.97.60 int. 147.
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cu domiciliul necunoscut, este 
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cunoscut în oraș Dolhasca, str.
Căminului, nr. 12, jud. Suceava, 
în data de 11.05.2022 ora 9:30, 
la Tribunalul Iași-Secţia a II-a 
civila/faliment, cu sediul în 
mun. Iași, str. Elena Doamnă 
nr.1A, jud. Iași, cam.S.II et.2, 
completul S2, în dosarul nr. 
1599/99/2021/a1, având ca 
obiect cerere de atragere a 
răspunderii pentru intrarea în 
insolvenţă a debitorul Butran 
Construct SRL, J22/983/2014, 
CUI 33278683, cu sediul în Iași, 
str.Grădinari nr.34, bl. F45, et.5, 
ap.3, jud. Iași (art.169 Legea 
85/2014).

l Numitul Bută Gheorghe, 
succesibil al defunctului Bută 
Gheorghe, CNP 1430503080015, 
decedat la data de 27 februarie 
2021, fost cu ultimul domiciliu în 
Mun.Brașov, Str. Lanurilor, 
Nr.26, Bl.15, Ap.8, Jud. Brașov, 
este invitat să se prezinte în data 
de 05 aprilie 2022, ora 11.00, la 
sediul Societății Profesionale 
Notariale Marin Ion și Ion 
Cătălin din Mun.Brașov, Calea 
București, nr.46 Bl.S-21, AP.1, 
Jud.Brașov, pentru a participa la 
dezbaterea succesiunii defunc-
tului mai sus indicat.

l Numiții Handra George a 
nonului,  Handra Teodor a 
nonului, Handra Ioan a nonului, 
Capotă Gligor și soția Braica Ana, 
Brad Onuț, Brad Toader, Brad 
George, Popa Gheorghe și Popa 
Măriuța, Ciurtin Floare, Poptea 
Petru și soția Ștefănuț Ana, Brad 
Floare, Brad Ana, Brad Teodor, 
Faur Floare, Faur Susana, Faur 
Teodor și Capota Teodor, persoane 
cu domiciliul necunoscut, sunt 
citați la Judecătoria Huedin în 
data de 27.06.2022 la ora 12.00, în 
dosar 2327/242/2020.

l Numiții Goia Ioan, Goia 
Gavrila și Goia Gheorghe, 
persoane cu domiciliul necu-
noscut, sunt citați la Judecătoria 
Huedin în data de 15.06.2022, 
o r a  1 1 . 3 0 ,  î n  d o s a r 
nr.2042/242/2020.

l Numiții Purcel Ianos, Purcel 
Laszlo, Purcel Floare, Mariș 
Iuan (gazda), Roșu Gheorghe, 
Stan Maria măr. Hetye Filimon, 
soția lui Rus Gheorghe născ. 
Hetye Ileana, Stan Gavril, Roșu 
Petru, Stan Iosif, Roșu Teodor, 
Roșu Ana măr. Giurgiu Teodor și 
Roșu Floare- persoane cu domi-
ciliul necunoscut, sunt citați la 
Judecătoria Huedin, în data de 
17.05.2022, ora 11.00, în dosar 
700/242/2021.

l Numita  Deacu Angela 
Ramona, fără domiciliu în 
România, cu domiciliul stabil în 
Italia, este chemată să se prezinte 
la Judecătoria Călărași, str.Bucu-
rești, nr.126, județul Călărași, 
Complet 10, sala 2, în ziua de 
14.04.2022, ora 08.30, dosar 
706/202/2020, în calitate de pârâtă 
în procesul cu Deacu Marian, 
având ca obiect: pretenții, stadiul 
procesual -fond. Sunteți citată să 
vă prezentați la instanță în 
vederea luării de interogatoriu. În 
caz de neprezentare a pârâtei se 
va putea face un înscris, judecată 
se va putea face în lipsă.

DIVERSE
l Vă anunțăm că în dos. 
nr.4929/55/2022 al Judecătoriei 
Arad s-a descis procedura de 
declarare a morții numitului 
Milich Anton, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Satu Mare nr. 
42, jud. Arad, cu invitația ca 
orice persoană care poate oferi 
date pe care le cunoaște în legă-
tură cu cel dispărut să le comu-
nice Judecătoriei Arad, în 
termen de 2 luni de la data 
publicării prezentului anunț.
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l Tribunalul Sălaj. Secţia  Civilă  
–  dosar nr. 491/84/2022. S-a 
dispus deschiderea procedurii 
generale de insolvență împotriva 
debitoarei S.C. Sedarfil Trucks 
S.R.L., cu sediul social în Cehu 
Silvaniei, str.Eroilor, bl. E4, et.3, 
ap.11, judeţul Sălaj, C.U.I. RO 
28575890, J31/281/2011. Termen 
pentru înregistrarea cererilor de 
a d m i t e r e  a  c r e a n ţ e l o r : 
12.05.2022. Termen pentru întoc-
mirea și afișarea tabelului preli-
minar: 23.05.2022. Contestaţiile 
se vor înregistra la tribunal în 
termen de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă a tabelului preliminar. 
Termen pentru întocmirea și 
afișarea tabelului definitiv: 
17.06.2022. Termen pentru conti-
nuarea procedurii: 20.06.2022. 
Se convoacă ședinţa adunării 
c r e d i t o r i l o r  î n  d a t a  d e 
27.05.2022, ora 12.00, care va 
avea loc în Baia Mare, str.George 
Coșbuc, nr.28 ap.33, jud.Mara-
mureș, Cabinet Individual de 
Insolvență Augustin Lucia. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon nr. 0747-246583.

l Informare. Aceasta informare 
este efectuata de Comuna 
Armenis, cu sediul in Armenis, 
str. Principala nr. 368, jud. 
Caras-Severin, tel. 0255529604, 
email:ameniscs@yahoo.com, cod 
fiscal 3227980, ce intentioneaza 
sa solicite de la Administratia 
Bazinala de Apa Banat, aviz de 
gospodarire a apelor pentru 
obiectivul de investitie ”Recon-
structie pod peste raul Timis in 
localitatea Armenis,  jud.
Caras-Severin” localizat pe raza 
localitatii Armenis, pe domeniul 
public, intravilan si extravilan, 
conform extraselor CF. 31877 si 
31878, nr. cad. 31877 si 31878. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996 cu modifica-
rile si completarile ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
sediul mentionat mai sus. 
Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si reco-
m a n d a r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului sau Administratie 
Bazinale de Apa Banat dupa 
aparitia acestui anunt.

l SC Watersport  &Fun 
Constanta SRL, cu sediul 
Constanța, str. Constantin Brân-
cuși, nr. 63, bl. 2A, sc. A, ap. 4, 
anunță publicul interesat asupra 

depunerii solicitării de obținere a 
autorizației de mediu pentru 
activitatea de servicii anexe 
transportului pe apă cod CAEN 
5222. Persoanele fizice sau juri-
dice interesate pot depune even-
tuale contestații, observații sau 
sugestii la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Constanța, 
strada Unirii, nr.23.

l SC Fish Phoenix SRL, cu 
sediul în str.I.Gh.Duca, nr.31, 
oraș Fundulea, județul Călărași, 
înregistrată la ONRC-ORCTCL 
cu CUI nr.11263282, informează 
pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea auto-
rizației de mediu pentru activită-
țile: Acvacultura în ape dulci și 
fabricarea de odgoane, frânghii, 
sfori și plase, desfăsurate la 
aceeași adresă, incluzând și bazi-
nele piscicole Belciugatele VII și 
Belciugatele VIII, situate limi-
trof sediului. Informații se pot 
solicita la sediul APM Călărași, 
Șoseaua Chiciu, nr.2, județul 
Călărași, între orele 10.00-14.00, 
de luni până vineri. Propuneri 
sau contestații se pot depune la 
sediul APM Călărași în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Borugă George Mădălin 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Schimbare de desti-
nație din locuință în laborator de 
patiserie fără modificări interi-
oare sau structurale”, propus a fi 
amplasat în localitatea Bodo, 
nr.173, comuna Balinț, județul 
Timiș ,  identif icat  cu CF 
nr.100787 Balinț. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Timiș, 
municipiul Timișoara, b-dul 
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, 
județul Timiș și la sediul titula-
rului Borugă George Mădălin, 
din localitatea Dumbrăvița, str.
Arinului nr.92, județul Timiș, în 
zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.30, vineri, între orele 8.00-
14.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Timiș.

l Radulescu Stefan, titular al 
planului P.U.Z.-,,dezmembrare 
teren si construire locuinte unifa-
miliale in regim izolat, imprej-
muire, organizare de santier si 
utilitati’’, in Jud. Ilfov, Com. 
Snagov, T133, P460/3/9, NR. 
CAD. 111272, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinerea a Avizului 

Favorabil al CJ. Ilfov. Documen-
tatia a fost afisata pentru consul-
tare pe site-ul Consiliului 
Judetean.Ilfov, cu sediul in 
Bucuresti, sector 6, str. Ernest 
Juvara, nr.3-5, tel.021.212.56.93. 
Observatii/comentarii si sugestii 
se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul:Consiliului 
Judetean.Ilfov in termen de 15 
zile calendaristice de la data 
publicarii anuntului.

l Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 
Comuna Cernat, cu sediul în 
comuna Cernat, sat Cernat 
nr.456, telefon 0267/367.501, fax 
0267/367.488, județul Covasna, 
email: comunacernat@yahoo.
com, cod fiscal 4404338. Anunță 
concurs de proiecte în baza Legii 
nr.350/2005 pentru proiectele 
desfășurate în anul 2022, pentru 
programele, proiectele culturale, 
de sport și tineret, culte după 
cum urmează: Solicitanții trebuie 
să fie persoane fizice sau 
persoane juridice fără scop patri-
monial -asociații ori fundații 
constituite conform legii -sau 
culte religioase recunoscute 
conform legii. Sprijinul minim 
acordat la toate proiectele este de 
1.000Lei, iar aportul propriu 
necesar este de minim 10% din 
valoarea sumei acordate. Un 
solicitant poate să depună cel 
mult 3 proiecte. La elaborarea 
documentațiilor și la derularea 
finanțării se vor avea în vedere 
prevederile Legii nr.350/2005 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. La 
prezentarea proiectelor privind 
programele si proiectele cultu-
rale și de tineret se vor avea în 
v e d e r e  p r e v e d e r i l e 
O.G.nr.51/1998 privind îmbună-
tățirea sistemului de finanțare a 
programelor și proiectelor cultu-
rale, aprobată prin Legea 
nr.245/2001 și modificată și 
completată prin O.G.nr.2/2008, 
respectiv prevederile Legii Tine-
rilor nr.350/2006. La proiectele 
pentru programe și manifestări 
sportive se vor avea în vedere 
prevederile Legii nr.69/2000 a 
educației fizice și sportului cu 
modificările și completările ulte-
rioare, Hotărârii Guvernului 
nr.1447/2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru acti-
vitatea sportivă, cu modificările 
și completările ulterioare, 

Ordinul ministrului tineretului și 
sportului nr.664/2018 privind 
finanțarea din fonduri publice a 
proiectelor și programelor spor-
tive, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Finanțarea 
cheltuielilor instituțiilor de cult 
se realizează conform prevede-
rilor O.G.nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, repu-
blicată, cu modificările și 
completările ulterioare și a H.G. 
nr. 1470/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordo-
nanței Guvernului nr. 82/2001. 
În conformitate cu art.20 alin.1 
din Legea nr.350/2005 data-li-
mită de depunere a propunerilor 
de proiecte este 02.05.2022, ora 
16.00. Proiectele pot fi depuse 
personal la registratura autori-
tății finanțatoare, sau expediate 
prin poștă cu sosire până la data 
și ora depunerii propunerilor de 
proiecte. Informații suplimen-
tare pot fi obținute la sediul 
autorității finanțatoare, Compar-
timentul Relații cu Publicul, 
527070, Cernat, nr.456, telefon 
0267/367.501, e-mail: comuna-
cernat@yahoo.com și csernaton-
kozseg@yahoo.com. 
Documentația poate fi descăr-
cată de pe site-ul: www.cser-
naton.ro. Bugetul finanțării 
nerambursabile aprobat prin 
Hotărârea Consiliul Local 
n r. 8 / 0 9 . 0 2 . 2 0 2 2  e s t e  d e 
180.000Lei, defalcat pe domenii 
de activitate astfel: 25.000Lei 
pentru sport și tineret, 75.000Lei 
pentru cultură și 80.000Lei 
pentru culte. Finanțarea neram-
bursabilă acordată din fonduri 
publice unui beneficiar se va face 
în baza unui contract de finan-
țare nerambursabilă încheiat 
între Comuna Cernat și benefi-
ciar, în urma aplicării procedurii 
selecției publice de proiecte. 
Selecția ofertelor se realizează de 
către comisia de selecție consti-
tuite la nivelul Comunei Cernat, 
conform legislației în vigoare. 
Perioada de selecție și evaluarea 
a proiectelor: 03.05.2022-
13.05.2022.

SOMAŢII
l Somaţie. Se aduce la cunoș-
tinţa celor interesaţi că în 
dosarul nr.2116/197/2020, 
petenta Lingurar Ana a solicitat 
Judecătoriei Brașov să se 
constate că a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprie-
tate asupra imobilului teren în 
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suprafaţă de 400mp care face 
parte din imobilul teren în supra-
faţă de totală de 929mp, înscris 
în CF 103127 Dumbrăviţa, CF 
Vechi 207A+B, nr. top 3361. 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Brașov cu 
precizarea că în caz contrar în 
termen de 1 lună de la emiterea 
celei din urmă publicaţii, se va 
trece la judecarea cererii. 
Somaţia face parte integrantă 
din încheierea pronunţată la 
1 5 . 0 2 . 2 0 2 2 ,  î n  d o s a r u l 
nr.2116/197/2020 al Judecătoriei 
Brașov, cu termen la 31.05.2022, 
sala J2, ora 09.00.

DISPARIŢII
l Se aduce la cunostință că pe 
rolul Judecătoriei Arad se află 
spre solutinare dosarul civil 
nr.4525/55/2022, având ca obiect 
declararea judecătorească a 
morții numitului Vlăduț Pavel, 
născut la data de 01.12.1904, în 
sat Valea Mare, jud.Arad, cu 
ul t imul  domici l iu  în  sat 
Mîndruloc, str.Carol Davila, 
nr.10 (fost nr.32), com.Vladimi-
rescu, jud.Arad. Invităm pe orice 
persoană care are informații în 
legătură cu această procedură să 
comunice datele pe care le 
cunoaște în legătură cu cel 
dispărut.

LICITAŢII
l Primăria comunei Strunga, 
judeţul Iași, organizează în data 
de 21.04.2022 ora 11:00 licitaţie 
publică cu oferte în plic închis în 
vederea închirierii unui spaţiu în 
suprafaţă de 53,48mp cu desti-
naţia punct  farmacie, situat în 
clădirea dispensarului rural din 
satul  Fărcăseni ,  comuna 
Strunga, judeţul Iași. Depunerea 
ofertelor se va face până pe data 
de 21.04.2022, ora 09:00. Data 
limită pentru solicitări clarificări 
este 13.04.2022. Participanţii 
interesaţi vor putea achiziţiona 
caietul de sarcini începând cu 
data de 04.04.2022 de la sediul 
primăriei Strunga, de unde vor 
putea obţine și informaţii supli-
mentare, cât și la telefon 
0232/714260.

l U.A.T. Comuna Probota, 
comuna Probota, județul Iași, 
C U I  4 5 4 0 3 6 4 ,  t e l e f o n 
0232/297572, email: primaria-
probota@yahoo.com; Data 
publicării anunțului de licitație 
în Monitorul Oficial al Româ-
niei- 25.02.2022; Criteriul de 
atribuire a contractului de 
vânzare: prețul cel mai ridicat. 

Numărul ofertelor primite și al 
celor declarate valabile: 2(două). 
Ofertele declarate câștigătoare: 
Hrib Constantin, str. Orientului, 
nr.1, bl.850, sc.A, et.3, ap.3, 
Județul Iași pentru imobilul 
teren în suprafaţă totală de 
0,1216ha, situat în T 84, parcela 
P 1651/5 și T 83, P 1649/5 DI 
1650/5, înscris în CF nr. 62412, 
Litigiile se soluționează de Tribu-
nalul  Iași,  Strada Elena 
Doamna, nr.1A. Dată informare 
ofertanți privind decizia de stabi-
lire a ofertei câștigătoare: 
30.03.2022.

l Publicatie de vanzare. Cabinet 
Individual  de Insolventa 
Augustin Lucia, în calitate de 
lichidator judiciar, vinde prin 
licitație publică cu strigare: - 
Ansamblu funcțional - Fermă de 
creștere și îngrășare a vițeilor, 
situată în comuna Racșa, județul 
Satu Mare, compus din: - teren 
în suprafață de 14.257 mp; - 
două grajduri de creștere și 
îngrășare a vițeilor; - clădiri și 
construcții anexe specifice activi-
tății  de creștere și îngrășare a 
vițeilor. Prețul de pornire al lici-
tației este de: 383.715 lei. Lici-
tatia va avea loc Joi 14.04.2022, 
ora 11.00, în Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr.28, ap.33, jud. 
Maramures. Participantii la lici-
tatie vor achita pană cel tarziu 
cu o zi înainte de data licitației, o 
garantie de 10% din pretul de 
pornire pentru bunurile licitate. 
Cei interesati pot solicita infor-
matii la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, str. 
George Coșbuc, nr.28/33. Infor-
matii suplimentare se pot obtine 
la telefon nr. 0747-246583, 0743-
891488.

l Publicatie de vanzare. Lichi-
dator judiciar C.I.I. Augustin 
Lucia vinde în bloc, prin licitație 
publică cu strigare: Pensiune 
turistica Aușeu în suprafață de 
960 mp împreună cu terenul 
aferent în suprafață de 4.933 
mp. Imobilele sunt situate in 
Aușeu, jud. Bihor, având acces la 
DN 1/E 60. Licitația va avea loc 
Joi 07.04.2022, orele 12,00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 
28/33, jud. Maramureș. Prețul de 
pornire a licitației este echiva-
lentul in lei al sumei de 189.150 
Euro. Participanții la licitație vor 
achita pană cel târziu cu o zi 
înainte de data licitației, o 
garanție de 10% din prețul de 
pornire pentru bunurile licitate și 
costul caietului de sarcini. Cei 
interesați pot solicita informații 

la sediul lichidatorului judiciar 
din Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 
28/33, sau la tel. 0747-246583, 
0743-891488, 0745-168042 în 
zilele lucrătoare între orele 08,00-
16,00. În măsura nevalorificării, 
licitațiile vor fi reluate in fiecare 
zi de joi pana la valorificare.

l Anunț privind organizarea 
licitației publice în vederea închi-
rierii  prin licitatie publica a 
imobilului inscris in C.F.nr. 
309515 Simand nr. Top 309515 
în suprafață de 67 mp. Autori-
tate contractantă: Comuna 
Șimand, CUI: 3519356, Com. 
Simand, strada Principala, nr. 
1119, judet Arad, telefon: 
0257/373118, fax: 0257/373267, 
persoana de contact- Untaru 
Delia Lavinia-Comp. Achizitii 
Publice. Organizatorul proce-
durii: Comuna Șimand. Obiec-
tivul: închirierea imobilului 
constructie inscris in C.F. nr. 
309515 Simand cu nr. top  
309515, Simand, identificat 
astfel: - C.F. nr.309515 Simand 
cu nr. top 309515 Simand in 
suprafata de 67 mp compus din 
hol, 1 camera si WC.  Documen-
tele de licitație: se obtin de la 
Compartimentul Achiziții 
Publice, persoana de contact 
Untaru Delia-Lavinia, documen-
tele licitatiei se pun la dispozitia 
solicitantilor contra cost, pretul 
fiind de 50 lei; taxa de partici-
pare la licitatie este de 100 lei. 
Data - limită pentru  depunerea 
ofertelor: 08.04.2022 ora 12,00 la 
Biroul  Registratura al autorității 
contractante, str. Principală, 
nr.1119, comuna Simand. Data 
desfășurării licitației publice: 
12.04.2022 ora 10:00  la sediul 
autorității contractante, str. Prin-
cipală, nr. 1119, comuna Simand. 
Garanție de participare: Modul 
de constituire al acesteia este 
prezentat în documentele licita-
ției publice. Licitatia se va desfa-
sura dupa metoda licitatie 
publica deschisa.In cazul in care 
la data si ora anuntata pentru 
desfasurarea licitatiei, nu se cali-
fica un numar minim de doi 
ofertanti, licitatia se va amana  
pana pe  data de 21.04.2022, 
dupa care se va trece  la nego-
ciere directa  si adjudeca cu un 
singur ofertant in data de 
27.04.2022.

l Regia Autonomă ”Adminis-
traţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat” prin Sucursala pentru 
Administrarea și Întreținerea 
Fondului Imobiliar, cu sediul în 
București, Șos. Fabrica de 
Glucoză, nr. 3A, sector 2, Cod 

poștal: 020331, Nr.Reg.Com.:  
J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO 
2351555, C.U.I.: 14814939, orga-
nizează licitaţie publică cu stri-
gare  pr iv ind  închir ierea 
următoarelor spaţii din Bucu-
rești: A. Piața Walter Mărăci-
neanu, nr 1-3, sector 1. 1. Spaţiu 
administrativ în suprafaţă de 
324,47mp (Cam. 51, 54, 55, 61, 
71, 72, 81, 82, 83, 85, 101-etaj2). 
Tariful de pornire a licitaţiei: 
5,2Euro/mp/lună. Garanţia de 
p a r t i c i p a r e  l a  l i c i t a ţ i e : 
3374,49Euro. 2. Spaţiu adminis-
trativ în suprafaţă de 31,59 
(Cam.90,91,92-etaj3). Tariful de 
pornire a licitaţiei: 5,2Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la 
licitaţie: 328,54Euro. B. Strada 
Ion Câmpineanu, nr.3A, sector 1. 
3. Spațiu comercial în suprafaţă 
de 44,83mp – parter. Tariful de 
pornire a licitaţiei: 20Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la 
licitaţie: 1793,2Euro. C. Bule-
vardul. N. Bălcescu, nr.17-19, 
sector 1. 4. Spaţiu administrativ, 
în suprafaţă de 33,44mp 
(Cam.1,2,3,4,5–etaj2). Tariful de 
pornire a licitaţiei: 7,6Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la 
licitaţie: 508,29Euro. D. Bule-
vardul Unirii, nr 68, sector 1. 5. 
Spațiu comercial în suprafaţă de 
275,39mp, bloc K2, parter&-
mezanin. Tariful de pornire a 
licitaţiei: 10,4Euro/mp/lună. 
Garanţia de participare la lici-
taţie: 5728,11Euro. E. Calea 
Dorobanților, nr. 87, sector 1. 6. 
Spațiu comercial în suprafaţă de 
68,87mp – parter. Tariful de 
pornire a licitaţiei: 19,2Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la 
licitaţie: 2644,61Euro. F. Spatii  
destinate amplasării de aparate 
de distribuție a băuturilor calde. 
7. Spatiu 1A (1mp) situat în 
holul imobilului din Piața Walter 
Mărăcineanu, nr 1-3, sector 1. 8. 
Spatiu 1B (1mp)   situat în holul 
imobilului din Piața Walter 
Mărăcineanu, nr 1-3, sector 1. 9. 
Spatiu  (1mp) situat în holul 
imobilului din Piața Victoriei, nr. 
1, sector 1. 10. Spatiu (1mp)  
situat în holul imobilului din 
Piața Presei Libere, nr. 1, sector 
1. 11. Spatiu (1mp) situat în 
holul imobilului din B-dul Iancu 
de Hunedoara, nr. 3-5, sector 1. 
12. Spatiu (1mp) situat în holul 
imobilului din Splaiul Indepen-
denței, nr. 202A, sector 6. Tariful 
de pornire a licitaţiei: 40 Euro/
mp/lună  (la care se adaugă 
TVA). Garanţia de participare la 
licitaţie: 80 Euro/mp/locatie. 13. 
Spatiu (1mp) situat în garajul 
imobilului din Piața Presei 
Libere, nr. 1, sector 1. Tariful de 
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pornire a licitaţiei: 52Euro/mp/
lună  (la care se adaugă TVA). 
Garanţia de participare la lici-
taţie: 104Euro. Licitaţia va avea 
loc la sediul S.A.I.F.I din Șos. 
Fabrica de Glucoză, nr. 3A, 
sector 2, București, în data de 
29.04.2022, ora 10:00. Preţul 
dosarului de licitaţie este de 300 
lei și se poate achiziționa de la 
sediul S.A.I.F.I. Data limită de 
obținere a dosarului de licitaţie și 
solicitare clarificări este de 
21.04.2022. Data limită de 
înscriere este 27.04.2022 ora 
10:00. Persoanele interesate se 
pot adresa către S.A.I.F.I., servi-
ciul F.I.S.A.D. Persoana de 
contac t :  doamna Fr încu 
Cosmina (E-mail: cosmina.
f r incu@sa i f i . ro ;  Te l e fon 
021/409.12.17; 0722.184.811).

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 
Căpâlnița, comuna Căpâlnița, 
nr.352, județul Harghita, telefon/
fax 0266/247.601, e-mail : 
primca352@gmail.com, cod 
fiscal 4367914. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
închiriat: 2 săli de activități aflate 
în clădirea Centrului social 
multifuncțional, situată în 
Comuna Căpâlniţa, nr. 661, 
județul Harghita, aparținând 
domeniului public al Comunei 
Căpâlnița: sala de activități nr.1, 
cu suprafaţă utilă totală de 64,21 
mp, aflată la parterul clădirii 
Centrului social multifuncțional, 
înscris în C.F. nr.51118 Căpâl-
nița; sala de activități nr.2, cu 
suprafaţă uti lă totală de 
57,85mp, aflată la etajul clădirii 
Centrului social multifuncțional, 
înscris în C.F. nr.51118 Căpâl-
nița,  conform H.C.L.  nr. 
7/21.02.2022 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 exem-
plar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul 
Secretariat. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate 
obține un exemplar din docu-

mentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul 
Harghita. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 20 lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Căpâlnița. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 13.04.2022, ora 15.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 21.04.2022, ora 13.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secre-
tariat, Primăria Comunei Căpâl-
nița, comuna Căpâlnița, nr.352, 
județul Harghita. 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: 
26.04.2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița, nr. 352, județul 
Harghita. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul 
Harghita, Miercurea Ciuc, Str.
Szasz Endre nr.6, judeţul 
Harghita, telefon 0266/371.616, 
fax 0266/314.482, email: tr-har-
ghita-reg@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 30.03.2022.

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 Comuna 
Căpâlnița, comuna Căpâlnița, 
nr. 352, județul Harghita, telefon/
fax 0266/247.601, e-mail : 
primca352@gmail.com, cod 
fiscal 4367914. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
închiriat: apartamentul nr.6 din 
Blocul de locuințe situat în 
Comuna Căpâlniţa, nr.190, scara 
A, etaj 2, județul Harghita, cu 
suprafața uti lă totală de 
75.48mp, aparținând domeniului 
public al Comunei Capâlnița, 
înscris în CF nr. 50341-C1-U11 

Căpâlnița, conform H.C.L. nr. 
20/29.03.2022 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 exem-
plar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul 
Secretariat. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate 
obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Căpâlnița, nr.352, 
județul Harghita. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obți-
nerea 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 Comunei 
Căpâlnița. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
13.04.2022, ora 15.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 21.04.2022, ora 13.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secre-
tariat, Primăria Comunei Căpâl-
nița, nr. 352, județul Harghita. 
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 desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 26.04.2022, ora 
10.00, Primăria Comunei Căpâl-
nița, nr.352, județul Harghita. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Harghita, 
Miercurea Ciuc, Str.Szasz Endre 
nr.6, judeţul Harghita, telefon 
0266/371.616, fax 0266/314.482, 
email: tr-harghita-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 30.03.2022.

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 
Spinuș, Str.Principală nr.121, 
județul Bihor, telefon/fax 

0259/328.726, e-mail: primarias-
pinus@yahoo.ro, cod fiscal 
4755452. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: imobil 
C1 (clădire centru) în suprafață 
construită de 162 mp și imobil 
C2 (clădire poștă) în suprafață 
construită de 57 mp, situat în 
comuna Spinuș, localitatea 
Spinuș, nr.117-118 și terenul 
aferent în suprafață totală de 
1.068 mp, aflate în domeniul 
public al Comunei Spinuș, 
conform CF. nr.50085 Spinuș, 
H.C.L. nr. 5/26.01.2022 și teme-
i u l u i  l e g a l  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Comparti-
mentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se 
poate obține de la Comparti-
mentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Spinuș, Str.
Principală nr.121, județul Bihor. 
3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 20 
lei/exemplar, se achită numerar 
la casieria Primăriei Comunei 
Spinuș. 3.4. Data-limită pentru 
sol ic i tarea c lar if icăr i lor : 
13.04.2022, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 21.04.2022, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secre-
tariat,  Primăria Comunei 
Spinuș, Str.Principală nr.121, 
județul Bihor. 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 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
27.04.2022, ora 11.00, Comparti-
mentul Secretariat, Primăria 
Comunei Spinuș, Str.Principală 
nr.121, județul Bihor. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
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instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Bihor, Oradea, Parcul Traian 
nr.10, telefon 0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 30.03.2022.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Serviciul Public Administrare 
Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu, Sibiu, Piața 
Mică nr.22, județul Sibiu, telefon 
0269/208.958, fax 0269/208.949, 
e-mail: bazesportive@sibiu.ro, 
cod fiscal 42156448. 2. Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiu amenajat situat 
în cadrul Complexului de agre-
ment Lacul lui Binder din Sibiu, 
Str.Lacul lui Binder, FN, CF 
nr.128012, nr.cadastral /nr.topo-
grafic 128012, județul Sibiu, 
compus din: bar în suprafață de 
72,76mp; terasă pavilion neaco-
perită, în suprafață de 131mp; 
terasă zonă plajă, în suprafață de 
35mp, pentru desfășurarea de 

activități comerciale, activități de 
alimentație publică, conform 
caietului de sarcini, ce aparține 
domeniului public al Munici-
piului Sibiu și se află adminis-
trarea Servic iului  Publ ic 
Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, 
în baza temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333 și 
c o n f o r m  H . C . L .  n r . 
75/24.02.2022. 3.Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin solicitare scrisă 
de la sediul Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, 
Piața Mică nr.22, camera 11, 
județul Sibiu sau de pe site-ul 
instituției: https://bazesportive.
sibiu.ro/anunturi. 3.2.Denumirea 
și datele de contact ale serviciului 
/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate 
obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: prin solici-
tare scrisă de la sediul Serviciului 
Public Administrare Baze Spor-
tive și de Agrement al Munici-
piului Sibiu, Piața Mică nr.22, 
camera 11, județul Sibiu sau de 
pe site-ul instituției: https://
bazesportive.sibiu.ro/anunturi. 

3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 
50,00 lei/exemplar, care se achită 
numerar la Casieria Serviciului 
Public Administrare Baze Spor-
tive și de Agrement al Munici-
piului Sibiu, Piața Mică nr.22, 
camera 11, Sibiu. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
13.04.2022, ora 13.00. 4.Infor-
m a ț i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 21.04.2022, ora 13.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Serviciul Public Admi-
nistrare Baze Sportive și de Agre-
ment al Municipiului Sibiu, Piața 
Mică nr.22, camera 11, județul 
Sibiu. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depune într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 27.04.2022, ora 
09.00, la sediul Primăriei Munici-
piului Sibiu, Str. Samuel Bruken-
thal nr.2, Sala 313, județul Sibiu. 
6Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-

trativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, 
Str.Ocnei nr.33, județul Sibiu, 
telefon 0269/217.104,  fax 
0269/217.702, e-mail: tribunalul.
sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 30.03.2022.

l Anunț. Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Comuna Ceptura, 
județul Prahova, cu sediul în 
comuna Ceptura, sat Ceptura de 
Jos, nr.266, județul Prahova, 
anunță desfășurarea licitației 
publice cu strigare privind 
vânzarea următorului bun: auto-
vidanjă, marca Man, serie șasiu 
WMAN34ZZ0FY324763, an 
fabricație 2015. Bunul poate fi 
văzut la sediul organizatorului 
licitației. Ședința de licitație se va 
organiza în data de miercuri, 
27.04.2022, ora 10.00. Locul de 
desfășurare a licitației este 
stabilit la sediul organizatorului 
situat în comuna Ceptura, sat 
Ceptura de Jos, nr. 266, județul 
Prahova, loc unde se vor depune 
documentele de înscriere la lici-
tație (chitanța de achitare a cotei 
de cheltuieli de participare la 
licitație, eliberată de casieria 
organizatorului, în cuantum de 
100Lei, copie de pe certificatul 
de înmatriculare la Registrul 
Comerțului și codul fiscal și 
certificat fiscal, pentru persoa-

Publicitate
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nele juridice, sau copia actului de 
identitate, pentru persoanele 
fizice și certificat fiscal) până cel 
târziu joi, 21.04.2022, ora 10.00. 
Prețul de pornire a licitației este 
de 153.373,00Lei -valoare de 
evaluare stabilită prin raportul 
de evaluare. Pasul de licitație 
este de 100Lei. Plata integrală a 
prețului se va face în termen de 5 
zile calendaristice calculate de la 
data întocmirii procesului-verbal 
de licitație. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul organiza-
torului  s ituat în comuna 
Ceptura, sat Ceptura de Jos, 
nr.266, județul Prahova, telefon: 
0244/445.002/0731.352.579. 
Prezenta publicație este afișată și 
pe site-ul organizatorului, dar și 
la sediul acestuia.

l Ministerul Apărării Naţionale, 
prin U.M. 02547 București, cu 
sediul în strada Slt.Constantin 
Godeanu nr. 121-129, sector 1, 
București, telefon 021.667.20.98, 
C U I :  4 1 9 2 8 0 4 ,  e - m a i l : 
um02547@mapn.ro, cont Trezo-
rerie RO84TREZ 7015005 
XXX000142, deschis la Trezo-
reria Statului Sector 1 București, 
legal reprezentată de șeful 
Unității Militare 02547 București 
și contabil șef, organizează lici-
taţie publică în vederea închiri-
erii unui imobil compus din teren 
în suprafață de 58.048mp, pe 
care sunt edificate 3 construcții în 
suprafață de 395mp, situat în 
localitatea Câmpina, județul 
Prahova, strada Drumul Taberei, 
având numărul cadastral 23808. 
Licitaţia are loc în ziua de 
27.04.2022, ora 12.00, la sediul 
U.M.02547 București, din str.Slt.
Godeanu Constantin nr.121-129, 
sector 1, București. Condiţiile 
privind participarea și adjude-
carea sunt cuprinse în caietul de 
sarcini și în fișa de date a proce-
durii, care se achiziţionează de la 
sediul U.M. 02547 București, în 
perioada 04.04.2022-08.04.2022, 
între orele 09.00 și 15.00, contra 
sumei de 15 Lei, care se depune 
la casieria unităţii militare. Ofer-
tele împreună cu celelalte docu-
mente se depun la registratura 
unităţii militare, până la data de 
21.04.2022, ora 12.00, într-un 
exemplar, redactat în limba 
română, cu respectarea Art.336 
din O.U.G. 57/2019 și în confor-
mitate cu cerințele caietului de 
sarcini și al fișei de date a proce-
durii. Garanţia de participare se 
exprimă în lei și se constituie prin 
scrisoare de garanție bancară, 
care se prezintă în original, prin 
virament bancar, până la data și 
ora depunerii ofertei. Informaţii 

suplimentare se obţin la sediul 
unităţii militare sau la telefon: 
021.667.20.98/ int.130 -Birou 
Evidență patrimoniu imobiliar 
sau pe e-mail: um02547.patri-
moniu@mapn.ro. Căi de atac: În 
termen de două zile de la comu-
nicarea rezultatului licitației, se 
va depune la sediul Tribunalului 
Municipiului București și se va 
comunica autorității contrac-
tante pe adresa de e-mail: 
um02547@mapn.ro sau prin 
depunere directă la Registratura 
(CDC) U.M. 02547, la adresa: str. 
Sl t .  Constantin Godeanu 
121-129, sector 1, București.

l Anunţ de participare la lici-
taţie deschisă pentru închirere 
bunuri. 1. Informaţii generale 
privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei  Ideciu de 
Jos, str. Principală, nr.228, Ideciu 
de Jos, județul Mureș, cod fiscal 
4591449, tel/fax: 0265/716.312, 
0265/716374, ideciu@cjmures.ro 
, Persoana de contact: Feier 
Lucian – Primar. 2. Informaţii 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
închiriat: Lot 1- teren în supra-
față de 112,5 mp și  Lot 2 –teren 
în suprafață de  34 mp, clădire 
bar  și 2 terase în suprafață 
totală de 90 mp, situate în 
incinta Ștrandului Ideciu de Jos, 
comuna Ideciu de Jos, judeţul 
Mureș, aparținând domeniului 
privat al Comunei Ideciu de Jos. 
Închirierea se face conform 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 și 
a Hotărârii Consiliului Local nr. 
20/21.03.2022. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: se regasesc în documen-
tația de atribuire și anexele 
acesteia. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: documentația de 
atribuire și anexele acesteia se 
pot obține de la sediul primăriei 
Comunei Ideciu de Jos, strada 
Principală, nr.228, județul 
Mureș, contra cost. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/ 
compartimentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul - Registratură 
din cadrul Primăriei Comunei 
Ideciu de Jos, județul Mureș. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-

plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019: documentația de  atri-
buire și anexele acesteia se pot 
obține de la sediul Primăriei 
Comunei Ideciu de Jos, strada 
Principală, nr.228, județul 
Mureș, contra cost. Contrava-
loarea documentației de licitație 
cu anexele acesteia este de 50 lei, 
care se va achita la caseria 
Primăriei Comunei Ideciu de 
Jos, județul Mureș. 3.4. Data 
limită privind solicitările de 
clarificări: 14.04.2022, ora 14.00. 
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor:  27.04.2022, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul Primă-
riei Comunei Ideciu de Jos, 
Strada Principală, nr. 228, 
județul Mureș. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5. Data și locul la care 
se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 
27.04.2022 ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Ideciu de 
Jos, Strada Principală, nr.228, 
județul Mureș. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Sectia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Mures cu sediul în Târgu Mureș, 
B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-
254, judeţul Mureș, cod  poștal 
540471, tel. 0265/260323, fax 
0265/267856, email: tribunalul.
mures@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 30.03.2022.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregis-
trare ORC pentru Villmob SRL.

l Pierdut legitimație de trans-
port student, emisă de către ASE 
București pe numele Mihalache 
Raluca Ioana.

l Zen Optik Und Design declar 
pierdut avizul de funcționare nr. 
1562/2017.

l Pierdut carte de identitate a 
unei  ambarcaţiuni cu nr. 
E-15-J.R. pe nume Bratu Geor-
gică cu seria B 000026 eliberată 
de Of. Căpitănia Jurilovca la 
data de 23.08.2018. O declar 
nulă.

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


