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angajează pentru BAZA DE PRODUCȚIE - str. Pietrar nr. 20
(șoseaua de centură) ALBA IULIA:

lstrungar – strung universal
llăcătuș mechanic – sudor confecții metalice

CV-urile se pot transmite la adresa de e-mail: 
resurseumane@floreagrup.ro

Relații suplimentare la nr. tel.: 0730.230.700.

SC FLOREA 

GRUP SRL

SC FLOREA 

GRUP SRL

SC FLOREA 

GRUP SRL

angajează pentru HOTEL TRANSILVANIA

lcameristă
CV-urile se pot depune la recepția hotelului din Piața

Iuliu Maniu nr. 11 sau transmite la adresa de e-mail: 

resurseumane@floreagrup.ro.

Relații suplimentare la nr. tel.: 0730.230.700.

angajează pentru Cariera de piatră Almașu Mare 

(din zonă)

lmecanic întreținere – sudor

CV-urile se pot transmite la adresa de e-mail:resurseu-

mane@floreagrup.ro.

Relații suplimentare la nr. tel.: 0784.223.415.

(PROPRIETAR. Vând apar-
tament 2 camere, 48 mp, de-
comandat, parter, la strad\,
vizavi de Dedeman, mobilat/se-
mimobilat, CT, termopane, par-
chet de stejar, renovat, finisaje
de calitate, posibilitate de ex-
tindere. Pretabil locuin]\, ca-
binet medical, sediu firm\, ma-
gazin etc. Nu e perfect, dar
poate fi c\minul familiei tale
sau sediul afacerii tale! Pre]
54.000 de euro, negociabil!
Telefon 0729/399.889. Sun\
ACUM!

(Vând apartament 3 camere,
94 mp, curte interioar\, gr\din\
75 mp, pivni]\ 7 mp, garaj 18
mp, Alba Iulia, centru. Pre]
95.000 euro. 0723/367518. 

(CAS| la ro[u pe un singur
nivel, ̀ n Mice[ti, zon\ superb\,
62.000 euro. 0758/420947. 

(Vând cas\ cu gr\din\ [i
anexe `n R|H|U. Telefon
0743/229.995. (36760)

(CAS| semifinisat\, pe par-
ter, 3 camere, utilit\]i la strad\,
84.000 euro se poate finisa la
cerere. 0745/857340. (130367)

(Vând apartament 3 camere,
etaj I, 78.5 mp, CENTRU, de-
comandat, teras\ interioar\,
superfinisat, aer condi]ionat,
par]ial mobilat. 0742/027002. 

(Apartament 3 camere, 90
mp, mobilat, utilat, construc]ie
2008, Cetate,79.000 euro.
0758/420947. (130375)

TrIfU IMOBIlIarE

www.trifuimobiliare.ro, B-dul
Revolu]iei 1989, nr. 18, bl. B8

(Cump\r\m teren în Mi     ce[ti,
suprafa]\ mai mare de 5000
mp. Tel. 0741. 008.687.

(Vindem apartament 2 camere,
decomandat, etaj intermediar,
zona Mercur. Tel. 0743.047346.

(Vindem apartament 2 camere
în bloc nou, 51 mp utili, deco-
mandat. Tel. 0743.108 253.

(Închiriem garsonier\, 32 mp
utili, decomandat, ultracentral.
Tel. 0743.108. 253.
(Închiriem spa]ii birouri cu curte
privat\ [i zon\ verde, ultracentral,
5 euro/mp. Tel. 0743.047.050.

AGEN}IA IMOBILIAR|
CORELIS

B-dul Revolu]iei nr. 26, telefon
0258/83.55.66. www.corelis.ro 

(De vânzare apartamente
NOI, cu 1,2,3 camere, termen
de finalizare 2021, pre]uri ̀ ntre
850-1100 euro/mp. Tel.
0740/301518, 0744/394724. 

(De vânzare garsonier\ (foste
propriet\]i), situat\ `n Cetate,
etaj 1, suprafa]\ util\ 33 mp,
ocupabil\ imediat. Pre] 62.000
euro neg. Tel. 0740/301518. 

(De vânzare apartament 4
camere, decomandat, situat ̀ n
Cetate (Kaufland), etaj 1, 2
b\i, 2 balcoane, izolat termic,
loc de parcare concesionat.
Pre] 89.000 euro neg. Tel.
0744/394724. 

(De vânzare teren intravilan,

937 mp, deschidere 55 m, si-
tuat `n Alba Iulia, zona Cetate
(Schit), utilit\]i (ap\, gaz, cu-
rent). Pre] 65 euro/mp. Tel.
0744/394724. 

(De vânzare cas\ `n regim
cuplat (`n[iruit\), situat\ `n
Alba Iulia, zona Centru, com-
pus\ din living, buc\t\rie, 2
b\i, 2 dormitoare, balcon, te-
ras\, `n suprafa]\ util\ de 90
mp. Pre] 95.000 euro. Tel.
0740/301518. 

AGEN}IA IMOBILIAR|
INTERMEDSIMI VERA CASA SRL
str. Arnsberg nr. 5, bl. F3, ap. 3, telefon

0722/246185 
www.intermedsimiveracasa.ro 

(OFERT|! De vânzare garsonier\ de-
comandat\, 35 mp, renovat\ recent, etaj
2, str. Poligonului, 36.900 euro negociabil.
0722/246185. 
(OFERT|! De vânzare cas\ `n Pâcli[a,
3 camere, baie, pivni]\, anexe, teren 2.170
mp, cu acces la 2 str\zi, toate utilit\]ile,
55.000 euro neg. 0722/246185. 
(OFERT|! Cas\ nou\ pe nivel, 2021, 3
camere, 2 b\i, teras\, teren 392 mp, Alba-
Mice[ti partea stâng\, 105.000 euro.
0722/246185. 
(Ofert\! CASE la cheie, `n[iruite, 4 ca-

mere, 2 b\i, 2 intr\ri, 120 mp utili, teren
`ntre 180-365 mp, 107.000-120.000 euro.
0722/246185. 
(Ofert\! Teren intravilan, 1.600 mp, des-
chidere 12,33 ml, toate utilit\]ile, Alba-
Mice[ti, partea stâng\, 55 euro/mp, neg.
0722/246185. 

AGEN}IA IMOBILIAR|
INTERMEDIA

B-dul. REVOLU}IEI 1989 nr. 69, bl. A15,
parter www.vanzarialba.ro 

(Apartament 2 camere, Cetate, zona
Spital, etaj 3, mobilat, termopan, CT,
finisat, 33.000 euro. Telefon 0756/334432. 
(35.500 euro! GARSONIER| BLOC
NOU, 33 mp, ultracentral, finisat\ la cheie,
etaj I. Telefon 0756/334433. 
(~nchiriem garsoniere -150 euro, apar-
tament 2 camere -200 euro. 0756/334432;
0756/334433. 

AGEN}IA IMOBILIAR|
INTERMEDIA

str. Clo[ca nr. 3, bl. C6, ap. 2, parter,
zona Hotel Cetate www.vanzarialba.ro 

(Apartament 3 camere, decomandat,
CETATE, etaj I, pozi]ie foarte bun\, 66.000
euro/neg. Telefon 0756/334.434. 
(GARSONIER| BLOC NOU, confort 1,
34 mp, mobilat\ [i utilat\, 33.000 euro/neg.
Telefon 0756/334431. 
(Apartament 2 camere, decomandat,
etaj I, Cetate, finisat. Pre] 53.000 euro,
negociabil. 0756/334430. 

PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNA MUREŞ
cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga nr. 27, judeţul Alba, organizează în data de 22.02.2022,

ora 10.00, examen/concurs de recrutare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, pentru ocuparea prin recrutare a următoareifuncţii publicede execuție de: 

lConsilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcţiei Economice,
Birou achiziţii publice evidența domeniului public şi privat, Compartimentul derulare contracte
achiziții publice, IdPost 434380, cudurată normală a timpului de lucru, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş.

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive și anume:
1. Selecţia dosarelor - va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării

termenului de depunere a dosarelor, respectiv 8.02.2022 - 14.02.2022; depunerea dosarelor de concurs
se face în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului -18.01.2022 - 7.02.2022, ora
16.00.

2. Proba scrisă- va avea loc în data de 22.02.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Ocna
Mureş, judeţul Alba, strada Nicoale Iorga nr.27;

3. Proba interviu - va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și se va
comunica ulterior. 

În vederea participării la examenul/concurs candidaţii trebuie să depună în termen de 20 de zile calen-
daristice de la datapublicăriianunţului pe pagina de internet a instituțieiși pe site-ul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici conform art. 618, alin. (3)din Codul Administrativ, dosarul de concurs.

În vederea participării la concurs candidatul trebuie să îndeplinească condițiile specifice,
prevăzute la art. 465 din O.U.G nr.57/2019 Codul administrativ. 

- Să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu fundamental ştiințe
inginerești, domeniu de licență inginerie civilă.

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru gradul principal, estede
minimum 5 ani.

Perioada de depunere a dosarelor este 18.01.2022 - 7.02.2022, ora 16.00, la sediul orașului Ocna
Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, județul Alba, serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare. 

Bibliografia pentru examenul/concursul de recrutare constă din:
1.Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi com-

pletările ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
5. Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările

ulterioare;
6. Legea Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. HG Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea Nr. 184/2016 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi
completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga nr. 27,
judeţul Alba, Serviciul Buget Contabilitate, Resurse Umane-Salarizare sau la nr. de telefon 0258/871217,
între orele 7.30 – 16.00.
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