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IMOBILIARE VANZARI

 --- Ap. 2 camere - local
• Vand apartament 2 camere, in 
Resita, zona centrala, izolat termic 
interior, termopane, decomandat, 
centrala noua, bloc de caramida, 
acoperit. Tel. 0740524888.

IMOBILIARE VANZARI

 --- Terenuri - local
• Vand teren, zona Unitatea de 
Jandarmi-Calea Timisoarei, 10700 
mp, drept pretabil sisteme on-grid, 
parcelabil, pret 83.500 euro! Tel: 
0799347951.

PRESTARI SERVICII

• Caut batrani de ingrijit, la domi-
ciliu. Tel. 0773825100.

Compania S.C. Omya Calcita SRL angajeaza pentru fa-
brica din Voislova - Caras-Severin- GESTIONAR  (MAGAZI-
ONER) care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

     - cunoasterea legislatiei in vigoare cu privire la Legea 
gestiunii,

     - cunoasterea unei limbi straine de circulatie internatio-
nala,

     - operare pe calculator,
     - rigurozitate in tinerea evidentei si intocmirea rapoar-

telor,
     - capacitate de comunicare,
     - rezistenta la efort si stres,
     - experienta de lucru necesara minim 1 an.
     Oferim posibilitatea de a lucra intr-o companie lider 

mondial in domeniul sau de activitate, salariu si conditii moti-
vante. C.V. se pot transmite pe urmatoarele adrese de e-mail: 
marius.banceu@omya.com sau cristina.stika@omya.com 

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, re-
publicată în anul 2013, Consiliul Județean Caraș-Severin a ela-
borat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local 
de Acțiune pentru Mediu (PLAM) al județului Caraș-Severin, 
pentru perioada 2022-2025. 

 Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, su-
gestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 
hotărâre la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin, Etajul 
IV, camera 407 până în data de 28.02.2022.

 NOTĂ: Prezentul anunț, expunerea de motive, proiectul 
de hotărâre, precum și anexele aferente au fost afi șate pe 
site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (www.cjcs.ro) cât și 
la sediul instituției noastre și se pot studia la camera 407.

PREȘEDINTE,
Romeo-Dan Dunca

ANUNȚ 
Comuna Fârliug, cod fi scal 3227815, cu sediul în Fârliug, nr. 80, tel. 

0255/235414, Fax: 0255/235401, e-mail: primariafarliug@yahoo.com, persoana 
de contact ȘANDRU LIANA , tel: 0722805726; 

Informații generale privind obiectul concesiunii:
      Spațiu cu destinația cabinet stomatologic, afl at în localitatea Fârliug, nr. 

317, în clădirea Dispensarului Medical Uman, încăperile 4 și 14, în suprafață 
totală de 16.06 mp, înscris în cartea funciară nr. 32963, aparținând domeniului 
public al Comunei Fârliug.

     Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și con-
form Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din  data de 31.01.2022.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în po-

sesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se 
poate ridica de la Registratura primăriei comunei Fârliug.

Denumirea și adresa compartimentului, de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire:  Registratura primăriei comunei Fârliug, co-
muna  Fârliug, nr. 80, județul Caraș-Severin.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, potrivit  pre-
vederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 este de:  300 lei, se 
poate achita cu numerar la casieria primăriei comunei Fârliug. 

Data limită pentru solicitarea clarifi cărilor: 28.02.2022 ora 12.00. 

Informații privind ofertele: sunt precizate in documentația de atribuire . 
Data limită de depunere a ofertelor: 08.03.2022 ora 14.00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura primăriei comunei Fârliug, 

din comuna  Fârliug, nr. 80, județul Caraș-Severin.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare ofertă: un exemplar.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
09.03.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Fârliug.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesiza-
rea instanței: Tribunalul Caraș-Severin, Reșița, strada Horea nr. 2-4, județul Ca-
raș-Severin, tel: +40255213304, fax: +40255211554, email: ecris.115@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 10 -11.02.2022.

• Amenajari interioare/exterio-
are - glet, gresie, faianta, zugra-
veli, podele, tencuiala, tinci, sape. 
0725871568.

ELECTRONICE, ELECTROCASNICE

• Vand tv color cu tub, cu di-
agonala 37 cm, Seg, Minerva, 
Goldstar, fripteuza electrica. Tel. 
0355/807491, 0770515588.
• Vand tv color cu tub, in sta-
re foarte buna, Philips cu diago-
nala 51 cm. Tel. 0355/807491, 
0770515588.

MATRIMONIALE

• Caut partener cu varsta de pes-
te 75 de ani! Tel. 0733228168.
• Domn serios, caut partenera 
pentru casatorie, 49 ani, condi-
tii bune. Tel. 0255/234546 sau 
0775169749.

• Barbat 59 ani, caut femeie pana 
in 60 ani, din Resita, pentru priete-
nie. 0729085947.
• Barbat 51 ani, cu putin handi-
cap, credincios, doresc sa cunosc o 
doamna pentru o relatie de casato-
rie. 0728215841.
• Singur 55 ani, doresc sa cunosc 
o doamna care doreste o familie 
alaturi de mine cu adevarat. Tel. 
0729405767.

NR. 752/14.02.2022


