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OFERTE SERVICIU
l SC Mono Bau SRL, cu sediul social în
loc.Gheorgheni, str.Kossuth Lajos, nr.18,
ap.1, jud.Harghita, pune la dispoziție 14
locuri de muncă pentru muncitori necalificați în construcții. Detalii la
tel.0744.691.401.
l SC Glorious Lighting SRL angajează
în Brăila: -Șef Departament Logistică.
Condiții: -studii medii; -limba engleză
nivel mediu; -experiență în domeniul
fabricării corpurilor de iluminat min.2
ani. CV-urile se transmit la adresa: hr@
gloriouslighting.eu.
l AVI SRL, cu sediul în Craiova, str.
Râului, nr.393, jud.Dolj, angajează
muncitor necalificat la asamblarea și
montarea pieselor (14). CV-urile se pot
depune la sediul firmei, până la
13.03.2020. Informații la telefon
0040.372.731.751.
l ASG COM SRL, cu sediul în str.Minerilor, nr.40, Suplacu de Barcau, jud.Bihor,
angajează dulgher exclusiv restaurator
(10), fierar-betonist (10), ajutor bucătar
(1), ajutor ospătar (2), mașinist la mașini
pentru terasamente -ifronist (5), inginer
CFDP (2). CV-urile se pot depune la
sediul firmei, până la 13.03.2020. Informații la telefon 0745.387.577.
l GEMAC SRL, cu sediul în mun.
Cluj-Napoca, str.Corneliu Coposu,
nr.167, jud.Cluj, angajează Programator
(3), operator la mașini unelte cu
comandă numerică (5), sudor cu arc
electric cu electrod fuzibil în mediu de
gaz protector (5), frezor universal (9),
strungar universal (2), lacătuș (2),
controlor calitate (1), electrician de întreținere (1), lăcătuș mecanic de întreținere
(1), agent curățenie (1), zugrav (2), tehnician mecanic (1). CV-urile se pot depune
la sediul firmei, până la 13.03.2020.
Informații la telefon: +40264.435.042.
l Regia Publica Locala a Padurilor
Stejarul R.A. anunta scoaterea la concurs
a unui post de padurar ,post pe perioada
nedeterminata. Conditii minime de
studiu: -Studii medii silvice sau profesionale silvice absolvite cu diploma;
Concursul se va desfasura in data de
02.04.2020, ora 09.00, la sediul R.P.L.P.
Stejarul R.A. din loc.Rupea, Str.Cetatii,
nr.28, Jud.Brasov. Dosarele de concurs se
vor depune la sediul R.P.L.P.Stejarul
R.A.-compartiment resurse umane, pana
la data de 26.03.2020, ora 16.00. Informatii suplimentare privind concursul se
pot obtine la sediul R.P.L.P.Stejarul
R.A.-Compartiment Resurse Umane,
dna.Barbatei Mirela si la tel.0268/260556.
l Centrul de Sănătate Multifuncțional
“Sfântul Nectarie”, cu sediul în București, Bulevardul Uverturii, nr.81, Sector
6, organizează concurs pentru ocuparea a
5 posturi contractuale de execuție
vacante, perioadă nedeterminată, în data
de 02.04.2020, ora 10.00, proba scrisă și
interviul pe 08.04.2020- programare
începând cu ora 10.00: 1 post medic
primar în specialitatea Endocrinologie, 1
post medic primar în specialitatea
Dermatologie, 3 posturi asistent medical
generalist. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în perioada
12.03.2020-25.03.2020, între orele 9.0014.00 la sediul și trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevazute
la art.6, secțiunea 2, conform HG
nr.286/2011 *actualizată. Relații la
telefon nr.0376.203.291, interior 518,
între orele 9.00-14.00 și pe site-ul www.
nectarie6.ro

l Stațiunea de Cercetarea Dezvoltare
pentru Viticultură și Vinificație Iași organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de Consilier juridic. Condiții:
studii superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul juridic și vechime în
specialitatea studiilor între 3 și 5 ani.
Dosarele de concurs se vor depune la
sediul unității din Iași, str.Aleea Mihail
Sadoveanu, nr.48, județul Iași, până la
data de 27 martie 2020, ora 14.00.
Concursul se va organiza în data de 8
aprilie 2020, ora 12.00. Relații la telefon
0740.293.853 sau pe site-ul instituției:
www.statiunea-viticola-iasi.ro.
l Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, cu sediul în
Tîrgu-Jiu, str.Tismana, nr.1A, judeţul
Gorj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
execuție vacante de: Asistent social grad
III S, pe perioadă nedeterminată: 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la sediul instituţiei, astfel: -Proba scrisă în data de
09.04.2020, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 23.04.2020, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: universitare de lungă durată
-specializarea asistență socială, absolvite
cu diplomă de licenţă emisă de universitate acreditată; -vechime: experiență și
competenţă în domeniul asistenței sociale
necesare încadrării la gradul profesional
III S (minim șase luni); -Cunoștinţe bune
de operare PC: Windows, Microsoft
Office; -Capacitatea intelectuală și de
specialitate de a lucra într-o unitate cu
caracter bugetar, ţinerea la zi a evidenţei
dosarelor copiilor cu cerințe educaționale
speciale, a certificatelor de orientare
școlară și profesională, conform fișei
postului; -Cunoștinţe solide în ceea ce
privește legislaţia în vigoare din domeniul educației și domeniul social. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, str.Tismana, nr.1A,
Tîrgu-Jiu, în perioada 12-25 martie 2020.
Relaţii suplimentare la sediul: Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, persoană de contact: PlaiPigui Mirela, telefon/fax:
+40253.210.313, e-mail: gorjcjrae@gmail.
com, pagina web: www.cjraegorj.ro.
l Unitatea Militară 01912 Borcea, cu
sediul în com.Borcea, Blocuri Bărăganu,
jud.Călărași, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
de personal civil contractual, conform
HG nr. 286/23.03.2011: 1.Expert debutat,
birou achiziţii: 1 post; 2.Contabil tp.II,
birou contabilitate: 1 post. Concursul se
va desfășura astfel: -proba scrisă în data
de 02.04.2020, ora 10.00; -proba practică
în data de 08.04.2020, ora 10.00; -proba
interviu în data de 14.04.2020, ora 10.00.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: I.Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiei
de expert debutant: -studii universitare
cu diplomă într-unul din domeniile
„Economic” sau „Management”; -cunoștinţe de operare pe calculator-Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point,
Outlook) -nivel foarte bun, neatestat;
-fără vechime în specialitate. II.Pentru
participarea la concursul de ocupare a
funcţiei de contabil II: -studii liceale cu
diplomă de bacalaureat, profil economic,
specializare contabilitate sau studii postliceale specializare contabilitate; -cunoștinţe de operare pe calculator-Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point,

Outlook) -nivel avansat, neatestat;
-minim 6 luni vechime în specialitatea
contabilitate. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul UM 01912
Borcea. Relaţii suplimentare la sediul:
Unitatea Militară 01912 Borcea,
persoană de contact: Biţică Daniel-Adrian -telefon: 0243.362.580, interior
175, fax: 0243.361.012, e-mail: bz86aer@
roaf.ro.
l Centrul Județean de Cultură și Artă,
cu sediul în municipiul Buzău, Aleea
Castanilor, nr.1, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuție vacante de: -1
post Instrumentist (acordeon) perioadă
nedeterminată, studii medii/generale,
treapta I -Compartiment Cercetare,
Conservare și Valorificare a Culturii
tradiționale, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Selecția dosarelor în data de
27.03.2020 și afișarea rezultatului selecției dosarelor în data de 30.03.2020, ora
16.00, la sediul instituției; -Proba scrisă în
data de 03.04.2020, ora 10.00, la sediul
instituției; -Proba practică în data de
09.04.2020, ora 10.00, la sediul instituției.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească prevederile art.3
din Anexa la Hotărârea nr.286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice cu modificările și completarile
ulterioare. Condiții specifice în vederea
ocupării postului: -Studii de specialitate:
studii medii/generale absolvite cu
diplomă; -Vechime în specialitatea
postului: fără vechime; -Abilități și aptitudini privind utilizarea acordeonului,
cunoștințe de utilizare a aparaturii de
practică sonoră (magnetofoane, casetofoane, CD etc.) -Calități necesare: profesionalism, sociabilitate, comportament
adecvat, corectitudine în cadrul relațiilor
de muncă. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III a, (26.03.2020, inclusiv -ora 16.00), la
sediul Centrului Județean de Cultură și
Artă Buzău - Biroul de Resurse Umane.
Relaţii suplimentare la sediul Centrului
Județean de Cultură și Artă: Aleea
Castanilor, nr.1, etaj 1, Resurse Umane,
persoană de contact: referent de specialitate Ciucu Iulica, telefon 0238.710.383.
l Școala Gimnazială Nanov, cu sediul în
comuna Nanov, str.Dunării, nr.178B,
judeţul Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: •Administrator financiar S
III, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 03.04.2020, ora 09.00;
-Proba interviu în data de 06.04.2020,
ora 09.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii; superioare cu
diplomă de licenţă în domeniul știinţelor
economice; -vechime: nu este necesară;
-competenţe de operare a datelor și de
utilizare a sistemelor de operare și a
softurilor de editare, centralizare; -cunoștinţe de utilizare a internetului (poștă
electronică, platforme on-line, motoare
de căutare). Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
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Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea,
bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212.940, notifică deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC LYSSAKA-IOZEF SRL,
prin Încheierea civilă nr. 18/JS/CC/09.03.2020 pronunţată de Tribunalul
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 547/115/2020.
Debitorul SC LISSAKA-IOZEF SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile
de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC LISSAKA-IOZEF SRL cu sediul social în sat
Globu Craiovei, com Iablaniţa, nr. 175, jud. Caraş-Severin trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii
de admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul
limită din data de 24.04.2020. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru
în valoare de 200 lei.

niei, Partea a III-a, la sediul Școlii
Gimnaziale Nanov. Relații suplimentare
se obțin la Școala Gimnazială Nanov, cu
sediul în comuna Nanov, str.Dunării,
nr.178 B, judeţul Teleorman, telefon
0247.319.702/fax 0247.319.702, între
orele 08.00-16.00.
l Primăria Comunei Galații-Bistriței, cu
sediul în comuna Galații-Bistriței, sat
Galații-Bistriței, nr.241, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
•tractorist, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 3 aprilie 2020, ora 10.00;
-Proba practică în data de 3 aprilie 2020,
ora 13.00; -Proba interviu în data de 6
aprilie 2020, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
Școală profesională de tractoriști sau
diplomă mecanizator agricol; -vechime:
minim 5 ani în specialitatea studiilor;
-permis de conducere categoria „tractor”.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei Galații-Bistriței. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei, situat în loc.Galații-Bistriței,
nr.241, persoană de contact: Andrei Mihai
Gyorke -secretar general, telefon
0733.930.777, 0263.273.004, fax
0263.273.004, e-mail: primariagalatiibistritei@yahoo.com.

l Orașul Vlăhița, cu sediul în Vlăhița,
str.Turnătorilor, nr.20, județul Harghita,
organizează concurs de recrutare,
aprobat prin HG nr.286/2011, modificat
și completat de HG nr.1027/2014, un post
de: -Administrator public -post contractual de conducere temporar vacant pe
perioadă determinată. Condiții generale
de participare la concurs: -condiții prevăzute la art.3 din HG 286/2011. Condiții
specifice: 1) studii universitare de licență
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 2) cunoștințe de operare pe
calculator -Word, Excel, Power Point,
Internet; 3) abilități de comunicare; 4)
capacitate de lucru în echipă; 5) vechime:
are vechime în muncă de cel puțin 5 ani.
Concursul constă în trei etape succesive,
după cum urmează: a) selecția dosarelor
de înscriere; b) proba scrisă; c) interviul
în cadrul căruia se testează abilitățile,
aptitudinile și motivația candidaților. Se
pot prezenta la următoarea etapă numai
candidații declarați admiși la etapa
precedentă. Concursul se va organiza la
sediul temporar al Primăriei Orașului
Vlăhița, județul Harghita, orașul Vlăhița,
Aleea Teilor, nr.5, în data de 27.03.2020,
ora 10.00, proba scrisă, 30.03.2020, ora
12.00, interviul. Dosarele de înscriere la
concurs pot fi depuse până la data de
19.03.2020, ora 16.00, la registratura
Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat),
orașul Vlăhița, județul Harghita, Aleea
Teilor, nr.5. Informații suplimentare se
p o t o b ț i n e l a t e l e f o n u l / f a x n r.
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0266.246.635, adresa de e-mail: office@
primariavlahita.ro sau la compartimentul resurse umane, persoană de
contact Márton Ferenc, inspector resurse
umane.
l Unitatea Militară 01912 Borcea, cu
sediul în com.Borcea, Blocuri Bărăganu,
jud.Călăraşi, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
de personal civil contractual, conform
HG nr.286/23.03.2011: 1.Inginer debutat,
birou infrastructură: 1 post; 2.Muncitor
calificat III (electrician în construcţii),
formaţiune cazarmare: 2 posturi.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 03.04.2020, ora 10.00;
-proba practică în data de 09.04.2020, ora
10.00; -proba interviu în data de
15.04.2020, ora 10.00. Candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: I.
Pentru participarea la concursul de
ocupare a funcţiei de inginer debutant:
-studii universitare cu diplomă de licenţă
în domeniul/profilul construcţii; -cunoştinţe de operare pe calculator -Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point,
Outlook) -nivel avansat, neatestat; -fără
vechime în specialitate. II.Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor de muncitor calificat III (electrician
în construcţii): -studii generale sau medii;
-curs calificare profesională electrician în
construcţii/şcoală profesională cu calificare electrician în construcţii; -minim 3
ani vechime în specialitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul UM
01912 Borcea. Relaţii suplimentare la
sediul: Unitatea Militară 01912 Borcea,
persoană de contact: Biţică Daniel-Adrian, telefon: 0243.362.580, interior
175, fax: 0243.361.012, e-mail: bz86aer@
roaf.ro.
l Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, cu sediul în Bucureşti, str.
Aleea-Căuzaşi, nr.49-51, Sector 3, organizează concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant: -un post infirmieră
debutant -Secția Medicină Internă II:
-curs infirmiere organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmier organizat
de furnizori autorizați de Ministerul
Muncii şi Ministerul Sănătății; -fără
vechime în specialitate. Pentru a ocupa
un post contractual vacant candidații
trebuie să îndeplinească condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
Spitalului de Prof.Dr.Constantin Angelescu, în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, 13.03.202026.03.2020, între orele 09.00-13.00 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc în
data de 06.04.2020, ora 10.00, iar proba
practică va avea loc în data de
09.04.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului
Prof.Dr.Constantin Angelescu. Relaţii
suplimentare şi tematica se pot obţine de
la sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin
Angelescu, Biroul Resurse Umane,
telefon nr.021.568.82.24.
l Direcția de Administrare a Unităților
de Învățământ Sector 4 cu sediul în Bld.
Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena etaj
1, sector 4, organizează concurs de recrutare pe perioadă determinată de 1 an a
funcțiilor contractuale vacante: -Fochist,
treapta profesională IA, Biroul Administrativ, două posturi, conform HG

286/23.03.2011 condiții pentru participarea la concurs: •nivelul studiilor–
studii generale (minim 8 clase); •certificat
de calificare pentru meseria de fochist;
•autorizație pentru meseria de fochist,
eliberată de (I.S.C.I.R.), pentru a deservi
cazane de apă caldă, cazan abur de joasă
presiune, clasa C; –vizată și în termen de
valabilitate; •vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupări postului–
min.6luni. -Femeie de serviciu treapta
profesională IA, Biroul Administrativ,
două posturi, conform HG
286/23.03.2011 condiții pentru participarea la concurs: •studii generale sau
medii; •vechime– nu se solicită; -Asistent
medical generalist, treapta profesională
IA, Biroul Administrativ, două posturi,
conform HG 286/23.03.2011 condiții
pentru participarea la concurs: •studii
postliceale sau echivalente/ studii de
scurtă durată/ studii superioare- în specialitate (asistent medical generalist);
•certificat de membru OAMGMAMR
avizat anual; •aviz de liberă practică
(ALP)- avizat anual; •asigurare
MALPRAXIS– documente valabile;
•minimum 6 luni vechime în funcția de
asistent medical generalist; Concursul se
va desfăşura la sediul DAUI S4, astfel:
-selecția dosarelor: 30.03.2020. Fochist şi
Femeie de serviciu: -proba practică în
data de 06.04.2020; -proba interviu în
data de 10.04.2020. Asistent medical
generalist: -proba scrisă în data de
03.04.2020, ora 10.30; -proba interviu în
data de 10.04.2020, ora 10.30. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs în perioada 13.03.2020 27.03.2020 (de luni până joi între orele
9:00–15:30 și vinerea între orele 9:00 13:30) la sediul Direcției de Administrare
a Unităților de Învățământ Sector 4 cu
sediul în Bld. Metalurgiei nr. 12-18,
Grand Arena etaj 1, sector 4. Relații
suplimentare se pot obține la sediul
D.A.U.I. S4, persoana de contact Lupu
Anca, e-mail: office@daui.ro, telefon:
0768.883.180.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren intravilan 640 m, Hălchiu,
22000 EURO. 0767/449936.

CITAŢII
l Curcă Ionela Simona cheamă în judecată pe pârâtul Marco Antonio Amar
Ontanion, în data de 18 mai 2020, la
Judecătoria Craiova, dosar
23975/215/2019, complet CMF 5.
l Gere Erszebet este citată în dosar
nr.12080/182/2017 al Judecătoriei Baia
Mare, în calitate de pârâtă, în proces cu
Iacob Alexandru şi Iacob Floare, având
ca obiect uzucapiune, pentru termenul
din 30 martie 2020.

ANUNŢ DIN 11.03.2020.
l Se citează numitul Cocea Gabriel
Andrei, în calitate de pârât, în dosarul
nr.7199/193/2019, al Judecătoriei Săveni,
cu termen la 12.03.2020, dosar având ca
obiect divorţ.

DIVERSE
l Consiliul Local Pantelimon, în calitate
de reprezentant al Oraşului Pantelimon,
anunță publicul interesat asupra Aprobării Documentației de Urbanism PUD
-Construire Bază Sportivă Tip I, Oraş
Pantelimon, Județul Ilfov, pe terenul
intravilan conform PUZ, cu suprafaţa de
24.892mp, proprietatea publică a
Oraşului Pantelimon, situat în T27

parcela 173/2, cu nr.cadastral 117012.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judeţ: Prahova.
Denumire UAT: Iordăcheanu. Sectoare
cadastrale: 6, 10 şi 28. OCPI Prahova
anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale numerele 6, 10 şi 28, pe o perioadă
de 60 de zile calendaristice, conform
art.14 (alin.1) şi (2) din Legea cadastrului
şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Data de început a afişării:
19.03.2020. Data de sfârşit a afişării:
17.05.2020. Adresa locului afişării
publice: comuna Iordăcheanu, sat Iordăcheanu, str.Principală, nr.178, judeţul
Prahova. Repere pentru identificarea
locaţiei: centrul comunei DJ 102C. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei Iordăcheanu şi pe site-ul
ANCPI. Alte indicaţii utile pentru cei
interesaţi: program cu publicul orele
09.00-15.00. Informaţii privind
Programul naţional de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obţine de pe
site-ul ANCPI la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/. Relaţii la nr.de telefon
0244.440.149 şi 0244.440.101.
l O.M.V Petrom S.A anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: “Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si conducta de
amestec sonda 703 Oprisenesti”, propus
a fi amplasat in jud. Braila, extravilan
U.A.T Ianca, T180, P1586, 1591, 1616.
Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Braila din mun.
Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl. B5
si la sediul OMV Petrom SA din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor,
nr. 22, in zilele lucratoare intre orele 9.00
- 13.00. Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Braila.
l Unitatea administrativ-teritorială
comuna Sălcuța, din județul Dolj, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.9
începând cu data de 20.03.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
comunei Sălcuța, conform art.14 alin.(1)
şi (2) din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996, rerepublicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei comunei Sălcuța şi pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Dancor Rotunda- Cooperativa Agricola
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “înființare silozuri
de cereale ȘI FNC”, propus a fi amplasat
în extravilanul comunei Redea, nr. cadastral 51014, județul Olt. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Olt din Slatina, str.Ion
Moroşanu, nr.3, județul Olt şi la sediul
Dancor Rotunda- Cooperativa Agricola
din comuna Redea, Ferma Rotunda,
Pavilion administrativ, corp C2, birou 2A,
județul Olt, în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Olt.
l SC Argis Prodimpex SRL, cu sediul
social in Municipiul Arad, DN 79,
Soseaua Arad-Oradea, CUI RO 6648894,
jud. Arad, tel 0729/664059, doreste sa
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obtina autorizatie de mediu pentru social
in Municipiul Arad, DN 79, Soseaua
Arad-Oradea, jud. Arad, unde doreste sa
desfasoare activitatea de “Fabricarea
hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton” CAEN 1721,
avand ca principalele faze ale procesului
tehnologic: manipularea si depozitarea
cartonului ondulat si a hartiei, producerea de ambalaje din carton si din
hartie. Masurile de protectie a factorilor
de mediu sunt: Apa: Nu este cazul. Aer:
Nu este cazul. Sol: Platforma betonata.
Gestiunea deseurilor: Pubele. Observatiile publicului formulate in scris/informatiile privind potentialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Arad, Splaiul Muresului FN, COD
310132, telefon 0257/280.331 fax
0257/284.767, in timp de 10 zile lucratoare dupa data publicarii prezentului
anunt.
l SC Mara Logistics Quality SRL, cu
sediul în mun.Bucureşti, Sector 3, str.
Drumul între Tarlale, nr.160-174, titulari
ai planului/programului, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
obținere a acordului de mediu pentru
planul/programul „Alipire terenuri şi
construire imobil cu funcțiunea de hală,
depozitare mărfuri generale, birouri
P+1E, împrejmuire şi utilități”, propus a
fi amplasat în jud.Ilfov, comuna Cernica,
identificat prin nr.CAD: 56201 şi 56357.
Informațiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov, din Aleea Lacul
Morii, nr.1, Sector 6, în zilele de luni până
joi, între 09.00-11.00. Observații/comentarii şi sugestii se primesc în scris la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului -APM Ilfov
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440).
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: comuna Moldoviţa,
nr. 421, județul Suceava, telefon/fax
0230.336.190, 0230.336.115, e-mail:
primaria.moldovita@yahoo.com, cod
fiscal 4326671. În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Moldoviţa anunţă „Programul privind
acordarea de finanţări nerambursabile în
anul 2020, în valoare de 130.000Lei,
pentru activităţi non-profit de interes
local”, pentru următoarele domenii:
-Sport -suma de 20.000Lei; -Culte religioase -suma de 60.000Lei; -Cultură- suma
de 30.000Lei; Social -20.000Lei. Solicitanţi: persoane fizice sau juridice fără
scop patrimonial -asociaţii sau fundaţii
constituite conform legii. Scopul programului este realizarea unor obiective de
interes public local sau susținerea de
activități. Informaţii suplimentare se
găsesc pe site-ul instituţiei: www.primariamoldovita.ro, în care este publicat
Programul privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din
bugetul Comunei Moldovița, cod fiscal
4326671.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna Buzescu,
str.Cuza Vodă, nr.39, Buzescu, judeţul
Teleorman, telefon 0247.330.635, fax
0247.330.723, email: primariabuzescu@
gmail.com. 2.România, judeţul

@Oferte serviciu
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@Diverse
Teleorman Comuna Buzescu, anunţ de
participare. 1. Autoritatea contractantă:
Primăria Comunei Buzescu, str.Cuza
Vodă, nr.39, comuna Buzescu, judeţul
Teleorman, telefon 0247.330.635, fax
0247.330.723, e-mail: primariabuzescu@
gmail.com. 2. Reglementări legale
privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general. 3. Domeniile
pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă: -Activităţi sportive şi de
tineret: -Sportul de performanţă (Divizie
superioară, Divizie medie, Divizie inferioară, sport individual) -valorificarea
aptitudinilor individuale şi de echipă în
cadrul competiţiilor pentru ameliorarea
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi
întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea
activităţii sportive pe plan local, naţional
sau internaţional, după caz. 4. Suma
disponibilă pentru sprijinul financiar
acordat de autoritatea finanţatoare este
de 430.000 Lei. Valoarea finanţării care se
acordă pentru un proiect este de maxim
430.000Lei, conform ghidurilor solicitantului. Grantul maxim acordat prin acest
program este de cel mult 90% din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa (10%) trebuie să fie asigurată din
sursele proprii ale solicitantului, ale
partenerilor acestuia sau din alte surse.
Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu
un aport propriu de cel puţin 10% din
costurile totale eligibile ale proiectului,
sumă ce va fi identificată în contul
deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului
se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în
natură nu este eligibilă. 5.Localizare.
Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă
numai din Comuna Buzescu, judeţul
Teleorman. 6.Eligibilitatea aplicanţilor:
(1)Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: a)
să fie o structură sportivă recunoscută în
condiţiile legii; b)să facă dovada afilierii
la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de
sport judeţeană, după caz; c)să facă
dovada depunerii situaţiei financiare la
data de 31 decembrie anul precedent la
organul fiscal competent; d)să nu aibă
obligaţii de plată exigibile din anul anterior către bugetul local al Comunei
Buzescu; e)să nu aibă obligaţii de plată
exigibile privind impozitele şi taxele către
stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; f)să nu se afle în
litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
g)să nu furnizeze informaţii false în
documentele care însoţesc cererea de
finanţare; h)să participe cu o contribuţie
financiară de minimum 10% din valoarea
totală a proiectului; i)să nu facă obiectul
unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de
dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; j) să
depună cererea de finanţare completă în
termenul stabilit de autoritatea finanţatoare. Solicitanţii, respectiv partenerii
(dacă sunt), trebuie să depună odată cu
cererea de finanţare o declaraţie pe
propria răspundere că nu se încadrează
în nici una din situaţiile de la punctele de
mai sus. 7.Unde şi cum se depun cererile
de finanţare: Documentele de eligibilitate
ale proiectului pot fi trimise numai prin
postă sau direct la registratură, în plic
sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare:
Comuna Buzescu, Jud.Teleorman. Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate şi sigilate. Plicul trebuie să poarte
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numele complet al solicitantului, adresa
organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) „A nu se
deschide înainte de sesiunea de
evaluare”. În vederea respectării principiilor prevăzute la art.20, alin. (2) şi (3)
din Legea nr.350/2005 autoritatea finanțatoare, ținând cont de faptul că bugetul
local a fost aprobat relativ târziu (sfârsitul lunii februarie 2020), a stabilit ca
termenul limită de depunere a documentaţiei să fie de 15 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea
a VI-a, a anunţului de participare la
sesiunea de finanţare nerambursabilă,
respectiv 31 martie 2020, ora 15.00. Nu
vor fi eligibile solicitările depuse după
data menţionată mai sus. De asemenea
la întocmirea cererii se vor avea în vedere
acţiuni care vor fi efectuate după data
încheierii contractului de cofinanţare. 8.
Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este
31 martie 2020, ora 15.00. Selecţia şi
evaluarea proiectelor va fi în perioada 01
aprilie-06 aprilie 2020. 9.Informaţii
suplimentare Informaţiile suplimentare
se pot obţine la sediul Primăria Comunei
Buzescu, str.Cuza Vodă, nr.39, comuna
Buzescu, judeţul Teleorman, telefon
0247.330.635, fax 0247.330.723, e-mail:
primariabuzescu@gmail.com. Notă:
-Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul
2020, a fost publicat în Monitorul Oficial
al României, nr.45 din 10.03.2020. În
conformitate cu prevederile art.14 din
Legea 350/2005, în situația în care nu se
va depune sau se depune un singur
proiect până la data limită, procedura se
va relua cu termen limită de depunere
data de 15 aprilie 2020, ora 15.00.
Primar, Valentin Traistaru.
l Anunț prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Comuna Jilava anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru UAT Comuna Jilava,
sectoarele 17 şi 19, începând cu data de
16.03.2020 pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Comunei Jilava,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare sau contestațiile documentelor
tehnice vor putea fi depuse de către
proprietarii, posesorii sau alți deținători,
la Comisia de Recepție a Cererilor de
Rectificare care îşi va desfăşura activitatea la Primăria Comunei Jilava de luni
până joi între orele 10.00-15.00 şi pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Potrivit prevederilor Specificațiilor tehnice, punctul
1.1.„În etapa de publicare a rezultatelor,
este important ca deținătorii imobilelor
să consulte şi să analizeze documentele
publicate şi să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate”,
conform Ordinului Directorului General
al ANCPI nr.1427/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.921 din 23
noiembrie 2017.
l Cabinet Individual de Insolventa
Maghiran Alexandru Victor cu sediul in
Ploiesti, Intrarea Daliei, nr.3, bl. 15
I,ap.9, jud. Prahova numit lichidator
judiciar conform încheierii din data de
20.02.2020 pronunţată de Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 957/105/2020, anunţă
deschiderea procedurii simplificate a
falimentului debitoarei Epic Pub TGB
SRL, Ploiesti, str. Stefan Greceanu, nr.4,
jud. Prahova, J29/1338/2018, CUI
39563590. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este 03.04.2020.
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Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea si publicarea in
BPI a tabelului preliminar al creanţelor
este 13.04.2020. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru
definitivarea tabelului definitiv al creanţelor este 07.05.2020. Prima adunare a
creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 16.04.2020 ora
13.30.

înscrierea dreptului lor de proprietate
asupra imobilului înscris în CF nr.
400681 Valcani, nr. top 468/a, cu titlu de
bun propriu, în cote de câte 1/2 parte
fiecare, cu titlu de drept dobândit prin
uzucapiune. În baza art. 130 din decretul
Lege 115/1938 cei interesați sunt invitați
să facă opoziție, în termen de o lună de la
afişarea prezentei. Preşedinte Ardelean
Bogdan, Grefier Balint Arpad.

l Lutan Laura Ileana anunță publicul
interesat asupra luării deciziei de emitere
a acordului de mediu, pentru proiectul
“Construire anexe gospodăreşti ale
exploatațiilor agricole”, propus a fi
realizat în Tărtăşeşti, județ Dâmbovița.
Proiectul acordului de mediu şi informațiile relevante pentru luarea deciziei pot
fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Dâmbovița, din
municipiul Târgovişte, str.Calea
Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în
zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi
vineri, între 9.00-13.00, precum şi la
următoarea adresa de internet: http://
apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta observații/comentarii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe pagina
de internet a Agenției de Protecția
Mediului Dâmbovița.

ADUNĂRI GENERALE

l SC Revolution Plus SRL, cu sediul in
municipiul Baia Mare, str. Dealul
Florilor, nr. 14B judetul Maramures,
titular al proiectului “Construire Iocuinte colective S+P+8E si spatii administrative, imprejmuire, racorduri si
bransamente la utilitati” propus a fi
amplasat in municipiul Baia Mare, str.
George Cosbuc, f n., judetul Maramures,
anunta publicul intcrcsat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul mai sus menJionat. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteazâ pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia a Mediului
Maramurs, cu sediul in localitatea Baia
Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramures, in
zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30
si vineri intre orele 8.00 - 14.00 precum i
la urmâtoarea adresâ de internet http://
apmmm.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen
de 10 zile de la data publicarii anuntului
pe pagina de internet a Agentiei pentru
Protectia Mediului Maramures.

SOMAŢII
l Romania. Judecatoria Sânnicolau
Mare. Dosar nr. 4443/295/2019. Termen
de judecată - 14.05.2020. Somație emisă
de Judecătoria Sânnicolau Mare în
dosarul nr. 4443/295/2019. Prin care se
aduce la cunoştiința tuturor celor interesați că petenții Ciucur Gheorghe, domiciliat în loc. Valcani nr. 180, jud. Timiş şi
Dănilă Daniela, domiciliată în loc.
Valcani, nr. 180, jud. Timiş, ambii cu
domiciliul ales la sediul Societății Civile
de Avocați Doandeş şi Asociații, str. Gh.
Lazăr nr. 10, bl. L 5, sc.B, ap.2, jud.
Timiş, au formulat acțiune civilă necontencioasă - uzucapiune, prin care a solicitat instanței să constate joncțiunea
posesiei exercitată de petenți asupra
imobilului situat în loc. Valcani nr. 182,
jud. Timiş, înscris în CF nr. 400681
Valcani, nr. top 468/a, cu posesia autoarelor lor Brătescu Stela şi Românu
Gheorghina, să constate că au dobândit
dreptul de proprietate asupra imobilului
mai sus descris prin uzucapiune, cu titlu
de bun propriu, în cote de câte 1/2 parte
fiecare, drept urmare, să dispună

l Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Compania de Librării Bucureşti PAS,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr.10,
bloc 7B, sector 4, cod fiscal 9356622,
convoacă Adunarea Generală a
Membrilor Asociaţiei în data de
27.03.2020 orele 8, la sediul din Bd.
Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor
Asociaţiei Compania de Librării Bucureşti PAS pentru exerciţiul financiar
2019. 2. Aprobarea raportului Comisiei
de Cenzori al Asociaţiei Compania de
Librării Bucureşti PAS pentru anul 2019.
3. Aprobarea bilanţului contabil pe anul
2019 al Asociaţiei Compania de Librării
Bucureşti PAS. 4. Prezentarea şi aprobarea materialelor de la Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a
Acţionarilor SC Compania de Librării
Bucureşti SA din data de 13.04.2020,
respectiv: -Prezentarea şi aprobarea
raportului de reevaluare a clădirilor şi a
terenurilor aflate în patrimoniul societății şi înregistrarea în contabilitate la
data de 31.12.2019 a rezultatelor reevaluării. -Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Compania
de Librării Bucureşti S.A. pentru anul
2019, în baza raportului Consiliului de
Administraţie şi a raportului auditorului
financiar. -Aprobarea repartizării profitului net, fixarea dividendului şi aprobarea termenului de plată a sumelor
cuvenite ca dividend. -Prezentarea şi
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, inclusiv a planului de investiţii
pentru exerciţiul financiar 2020.
-Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea remunerării
directorului general. -Aprobare privind
extinderea perioadei de amortizare a
clădirilor reevaluate având în vedere
raportul de expertiză. 5. Mandatarea
unui membru al Consiliului de Administraţie al asociaţiei să participe şi să
voteze materialele de la Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor SC
Compania de Librării Bucureşti SA din
data de 13.04.2020. Data celei de a doua
convocări pentru cazul în care la prima
convocare nu se îndeplinesc condițiile
legale de constituire a şedinţei va fi
13.04.2020, orele 8, la sediul din Bd.
Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4.
l Consiliul de Administraţie al SC
Compania de Librării Bucureşti SA, cu
sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 10, bl.
7B, sector 4, înmatriculată la ORC nr.
J40/6333/1992, cod unic RO361307,
convoacă Adunarea Generală Ordinară
şi Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor societăţii în data de
13.04.2020, orele 9 respectiv orele 10,30,
la sediul din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B,
sector 4, Bucureşti. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Ordinară: 1. Prezentarea şi aprobarea raportului de reevaluare a clădirilor şi a terenurilor aflate în
patrimoniul societății şi înregistrarea în
contabilitate la data de 31.12.2019 a
rezultatelor reevaluării. 2. Prezentarea şi
aprobarea situaţiilor financiare anuale
ale S.C. Compania de Librării Bucureşti
S.A. pentru anul 2019, în baza raportului

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

Consiliului de Administraţie şi a raportului auditorului financiar. 3. Aprobarea
repartizării profitului net, fixarea dividendului şi aprobarea termenului de
plată a sumelor cuvenite ca dividend. 4.
Prezentarea şi aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, inclusiv a planului
de investiţii pentru exerciţiul financiar
2020. 5. Mandatarea Consiliului de
Administraţie pentru negocierea remunerării directorului general. Ordinea de
zi pentru Adunarea Generală Extraordinară: 1. Aprobare privind extinderea
perioadei de amortizare a clădirilor
reevaluate având în vedere raportul de
expertiză. La şedinţă pot participa acţionarii înscrişi la data de 01.04.2020 în
Registrul Acţionarilor ţinut de societate
prin grija Consiliului de Administraţie.
Informaţii suplimentare la telefon:
021313964, de luni până vineri, între
orele 9-14.
l Convocator Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor: Consiliul de Administraţie al SC REPACOM Obor SA, cu
sediul social în Bucureşti, str. Baicului
nr. 31, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J40/299/1991,
CUI: RO 892, convoacă Adunarea
Generală Ordinara a Acţionarilor în
ziua de 14.04.2020, ora 13.00, la punctul
de lucru din Comuna Brăneşti, str.
Industriilor IV nr.3, judeţ Ilfov, pentru
toţi acţionarii înregistraţi la data de
referinţă 07.04.2020, cu următoarea
ordine de zi: ●Aprobarea raportului de
gestiune al Administraţiei; ●Aprobarea
Raportului Auditorului; ●Aprobarea
Bilanţului Contabil, a Contului de
Profit şi Pierdere şi repartizarea profitului şi stabilirea dividendului pe 2019;
●Aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2020; ●Alegerea
auditorului; ●Diverse. În situaţia în care
la data convocării nu se realizează
cvorumul prevăazut de lege, Adunarea
Generală se reconvoacă la data de
15.04.2020, ora 13.00, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi. Documentele care
vor fi puse în discuţia AGOA pot fi
consultate la punctul de lucru al societăţii, începând cu data de 07.04.2020.
Informaţii suplimentare la tel:
0722.779.458.
l SCM ELEDUR, prin Consiliul de
Administraţie organizează “Adunarea
Generală Ordinară” Data: 10.04.2020.
Ora: 09.00. Locul: Calea Rahovei nr.301,
Mezanin, Sector 5, Bucureşti. Ordinea de
zi: 1. Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea Economico-socială desfăşurată în anul 2019,
rezultatele obţinute, modul de îndeplinire a programelor aprobate şi a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare
anterioare, contul de profit şi pierderi,
propuneri pentru repartizarea profitului
net; 2. Raportul cenzorilor; 3. Raportul
de gestiune, acordarea descărcării de
gestiune membrilor Consiliului de Administraţie; 4. Raportul Comisiei de Validare; 5. Alegerea unui nou membru al
Consiliului Social; 6. Raportul Consiliului Social; 7. Aprobarea primirii de noi
membrii cooperatori; 8. Aprobarea
retragerii unor membrii cooperatori; 9.
Ratificarea deciziilor emise de către
Consiliul de Administraţie în perioada
dintre cele două adunări generale ordinare; 10. Ratificarea Contractelor de
închiriere încheiate între cele două
adunări generale; 11. Aprobarea Sistemului de salarizare; 12. Aprobarea
programului de modernizare şi dezvoltare a societăţii Eledur pentru anul 2020;
13.Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2020; 14. Adoptarea hotărârii Adunării Generale Ordinare.

GATA!
Simplu, nu?

LICITAŢII
l RA Administrația Zonei Libere
Sulina, cu sediul în str.I, nr.202,
localitatea Sulina, județul Tulcea,
telefon: 0787.710.631, fax:
0240.543.650, e-mail: office@azlsulina.ro, cont RO74CECEB00030RON0829947- CEC
BANK, organizează în data de
23.03.2020, ora 14.00, licitație
publică deschisă cu strigare pentru
vânzarea unui container de 20’.
Prețul de pornire la licitație este de
1.500 Lei, fără TVA. Relații suplimentare se pot obține zilnic, între
orele 08.00-16.00, de luni până
vineri.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau negociere directa stoc
de produse din categoria bunurilor
destinate productiei de tamplarie pvc la
pretul de 42.658 lei plus TVA. Licitatiile
vor avea loc in zilele 17, 19 si 20 martie
2020, orele 11 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47
jud. Prahova. Regulamentul de vanzare
si caietul de sarcini se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare la tel. 0728.878298.
l Primăria Comunei Priboieni, comuna
Priboieni, sat Priboieni, nr.47, judeţul
Argeş, telefon 0248.656.001, fax
0248.656.004, scoate la licitație publică:
1.Închiriere păşune comunală, situată în
comuna Priboieni, județul Argeş, aparținând domeniului public al Comunei
Priboieni, cu destinația păşunat, având
86,95mp, număr cadastral 80251; 2.
Închiriere teren situat în comuna Priboieni, sat Priboieni, județul Argeş, aparținând domeniului privat al comunei
Priboieni, cu destinația pistă popice,
având 60mp, CF 80576; 3.Concesiune
teren, situat în comuna Priboieni, sat
Priboieni, județul Argeş, aparținând
domeniului public al Comunei Priboieni,
cu destinația depozit materiale de
construcții, având 150mp, CF 80066.
Documentația de atribuire se poate
procura prin mijloace electronice sau pe
suport de hârtie de la sediul Primăriei
Priboieni, compartiment secretar
general, comuna Priboieni, sat Priboieni,
nr.47, județul Argeş, începând cu data de
16.03.2020, ora 08.00.
l Primăria Oraşului Videle revine la
anunțul publicat în data de 28.02.2020
privind organizarea licitației publice în
vederea închirierii spațiului din incinta
Centrului Medical Videle, cu următoarele modificări: Data limită de depunere
a ofertelor este 03.04.2020, ora 16:00.
Ședința publică de deschidere a ofertelor
se va desfăşura la sediul Primăriei
oraşului Videle, în data de 06.04.2020,
ora 10:00.
l Va comunicam faptul ca prin HCL
27/09.03.2020 a fost aprobata concesionarea prin licitatie publica a unui teren
in suprafata de 206 mp apartinand
domeniului public, situate in str. I.C
Bratianu nr. 23, cu intrare din strada
Fermei, pentru construire spalatorie
auto. Documentele de licitatie se pot
procura de la Directia Serviciilor
Publice in urma achitarii cu numerar a
sumei de 54 de lei la casieria pimariei
municipiului Dragasani. Ofertele se pot
depune la Registratura Primariei Municipiului Dragasani pana la data de
03.04.2020 orele 09:00. Licitatia va avea
loc la data de 03.04.2020 orele 11:00 in
Sala de Sedinte a Consiliului Local
Dragasani.

IV

ANUNȚURI
Joi, 12 martie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

l Primăria oraşului Cernavodă, str.
Ovidiu nr. 11, jud. Constanţa, telefon/fax
0241487121, 0241239578, primaria@
cernavoda.ro, organizează în data de
03.04.2020, ora 10:00, licitaţie publică
pentru vânzarea terenurilor: 1. teren în str.
Gării, F.N., LOT A, în suprafaţă de 550
mp, identificat cu nr.cadastral 103344; 2.
teren în Drum de Centura, Lot 10, în
suprafaţă de 599 mp, identificat cu nr.
cadastral 103914; 3. teren în Drum de
Centura, Lot 19, în suprafaţă de 571 mp,
identificat cu nr. cadastral 103950; 4. teren
în Drum de Centura, Lot 20, în suprafaţă
de 630 mp, identificat cu nr. cadastral
103993; 5. teren în str.Unirii, lângă bloc
M7, apt.3 lot2, în suprafaţă de 14 mp,
identificat cu nr. cadastral 102538; 6. teren
în str. Crinului nr.3, lângă apt.2, în suprafaţă de 141mp, identificat cu nr. cadastral
103251; 7. teren în str. Salciei, FN, lângă
S.C.ARGOS S.A., în suprafaţă de 707 mp,
identificat cu nr. cadastral 103808; 8. teren
în str. I.D. Chirescu, Lot1, în suprafaţă de
103 mp, identificat cu nr.cadastral 104145;
9. teren în str. I.D. Chirescu, Lot2, în
suprafaţă de 105 mp, identificat cu nr.
cadastral 104135; 10. teren în str. I.D.
Chirescu, Lot3, în suprafaţă de 103 mp,
identificat cu nr.cadastral 104130; 11. teren
în str. I.D. Chirescu, Lot4, în suprafaţă de
100 mp, identificat cu nr.cadastral 104138;
12. teren în str. I.D. Chirescu, Lot5, în
suprafaţă de 97 mp, identificat cu nr.
cadastral 104134; 13. teren în str. I.D.
Chirescu, Lot7, în suprafaţă de 89 mp,
identificat cu nr.cadastral 104153; 14. teren
în str. I.D. Chirescu, Lot9, în suprafaţă de
31 mp, identificat cu nr. cadastral 104142;
15. teren în str. I.D. Chirescu, Lot11, în
suprafaţă de 35 mp, identificat cu nr.
cadastral 104119; 16. teren în str. I.D.
Chirescu, Lot12, în suprafaţă de 26 mp,
identificat cu nr.cadastral 104097; 17. teren
în str. I.D. Chirescu, Lot13, în suprafaţă
de 29 mp, identificat cu nr. cadastral
104141; 18. teren în str. I.D. Chirescu,
Lot15, în suprafaţă de 32 mp, identificat
cu nr. cadastral 104144; 19. teren în str.
I.D. Chirescu, Lot16, în suprafaţă de 35
mp, identificat cu nr. cadastral 104139; 20.
teren în str. I.D. Chirescu, Lot17, în suprafaţă de 56 mp, identificat cu nr. cadastral
104147. 21. teren în str. Independentei,
nr.1B, în suprafaţă de 300 mp, identificat
cu nr. cadastral 101686. Persoanele interesate pot solicita caietul de sarcini în sumă
de 50 lei la Serviciul Patrimoniu şi
Cadastru din cadrul Primăriei, începând
cu data de 13.03.2020. Data limita pentru
solicitarea clarificărilor este 27.03.2020.
Data pentru depunerea ofertelor, la
Centrul de Informare pentru Cetăţeni din
cadrul Primăriei, este de 02.04.2020, ora
15:00. Plicurile cu oferte se vor deschide în
data de 03.04.2020, ora 10:00, în sala 10
din cadrul Primăriei Cernavodă. Persoana
de contact - Cioară Mirela
l Debitorul SC Alfarom Holding SRL,
societate în faliment, cu sediul în Str. Slt.
Dima Cristescu, nr. 3B, spațiul nr.1, parter,
camera nr.4, Sectorul 2, Bucureşti; înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
sub nr. J40/1107/2002, cod unic de înregistrare: 14458432, prin lichidator judiciar SP
Bălescu & Asociații SPRL, în Dosarul nr.
23259/3/2012, valorifică prin licitație
publică, proprietățile imobiliare după cum
urmează: -Apartamente si loturi parcare
din imobil rezidențial 2S+P+10E+11
retras+etaj tehnic situat in Bucuresti, str
Dima Cristescu, 3B, Sector 2 - pornind de
la prețul global de 588.000 EURO (exclusiv
TVA) prin valorificare individuală
conform publicației de vânzare. Licitația se
va organiza în două sesiuni ce vor avea loc
în data de 30.03.2020 pentru Sesiunea 1, în
data de 06.04.2020 pentru Sesiunea 2, la
ora indicată în anexa la publicația de
vânzare, la biroul lichidatorului judiciar
din mun. Bucureşti, str. Negoiu, nr.8, bl.

D14, sc.2, ap 30, sector 3. Publicația de
vânzare si informații suplimentare privind
participarea la licitație pot fi obținute la
E-mail: office@bfj.ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro
l Debitorul SC Alfarom Holding SRL,
societate în faliment, cu sediul în Str. Slt.
Dima Cristescu, nr. 3B, spațiul nr.1, parter,
camera nr.4, Sectorul 2, Bucureşti; înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
sub nr. J40/1107/2002, cod unic de înregistrare: 14458432, prin lichidator judiciar SP
Bălescu & Asociații SPRL, în Dosarul nr.
23259/3/2012, valorifică prin licitație
publică, proprietățile imobiliare după cum
urmează: Imobil de birouri, cu teren
aferent, in Bucuresti, str. Plantelor, nr.62,
sector 2, pornind de la prețul de 749.800,00
EUR (exclusiv TVA); Apartamente si
loturi parcare din amplasamentul complex
Sinaia, str. Lalelelor, nr.1 -pornind de la
prețul de 280.557,00 EURO (exclusiv
TVA) prin valorificare individuală. Terenuri libere intravilane, centrale, Poiana
Braşov, județul Braşov, -prin licitație
publică pornind de la prețul de 202.000
EURO (exclusiv TVA) prin valorificare în
ansamblu inclusiv cota de drum de servitute. Licitația va avea loc în perioada
31.03.2020 pentru Sesiunea 1; în perioada
07.04.2020 pentru Sesiunea 2;, la biroul
lichidatorului judiciar din mun. Bucureşti,
str. Negoiu, nr.8, bl. D14, sc.2, ap 30, sector
3. Data si ora exactă a licitației, pentru
fiecare bun în parte, este indicată în Anexa
1 la prezenta publicație. Publicația de
vânzare si informații suplimentare privind
participarea la licitație pot fi obținute la
E-mail: office@bfj.ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro
l Francigrin SRL - în faliment anunta
vanzarea prin licitatie publica a bunului
mobil, reprezentand Autoutilitara
Wolkswagen 70XO2C/TRANSPORTER,
nr. omologare BF123Z1111B74E2, numar
identificare WV2ZZZ70ZWXO12250,
culare Alb, an fabricatie 1997. Pretul de
pornire al licitatiei este de 50% din pretul
de evaluare, respectiv 5.636 Lei + T.V.A.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini
fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea
loc in data de 26.03.2020, orele 11.30, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.
l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul
în Dr. Tr. Severin, str. B - dul Carol I, nr. 73,
judeţul Mehedinţi, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J25/173/1996,
având cod fiscal nr. 8347596, aflata în
procedură de faliment in bankruptcy, en
faillite în dosar nr. 5772/101/2013 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL
reprezentata de asociat coordonator
Popescu Emil, cu sediul în localitatea Dr. Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul
Mehedinţi in dosarul nr. 5772/101/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinti, anunta
vanzarea prin negociere directa urmata de
supraoferta, in conditiile prevazute de art.
118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si a Regulamentului de
vanzare aprobat de Adunarea creditorilor
din data de 20.02.2020, a bunului imobil
proprietate imobiliară de tip rezidenţial
(casa de locuit)compusa din casă cu regim
de înălţime S+P nr. cadastral 1272-C1, în
suprafaţă construită de 467,88 mp si suprafata utila in suprafata de 339.47 mp
formată din subsol avand 2 camere, 2
debarale, hol si casa scării in suprafata utilă
de 65,05 mp, parter:4 camere, vestibul,
salon, 2 debarale, hol, cămară, bucătărie,
logie, birou, degajament şi 2 grupuri sanitare, şi teren in suprafata de 758,00 mp,

situată în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B dul Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi; Carte
Funciara nr. 52433 - Dr.Tr.Severin, nr.
cadastral 1272, Nr. CF vechi 9476. Creditori
bugetari prioritari: Statul Roman prin
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
- AJFP Mehedinti cu sediul in Dr.Tr.Severin
str. Piat Radu Negru, nr. 1, jud. Mehedinti,
conform Deciziei penale nr. 751/17.05.2018
pronuntata in dosarul nr. 7078/101/2015 de
Curtea de Apel Craiova. Creditori garantati: Serraghis Loan Management LTD,
prin reprezentant Asset Recovery Debts
SRL (succesor de drept a Intesa Sanpaolo
Bank - Sucursala Dr.Tr.Severin) cu sediul in
Bucuresti, str. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1, PC
Center building nr. 9-13, et. 6. Pretul ofertat
si negociat in mod direct cu cumparatorul
identificat, pentru bunul imobil descris
anterior este de 600.000 lei, pret neafectat
de TVA.(aprobat de adunarea creditorilor
din data de 20.02.2020). Pasul de supraofertare va fi în cuantum de 10.000 lei pret
neafectat de TVA, prețul oferit cu titlu de
supraofertă fiind 610.000 lei pret neafectat
de TVA (600.000 lei pret neafectat de TVA
+ 10.000 lei ), crescând în mod succesiv
pentru fiecare supraoferta cu 10.000 lei,
pret neafectat de TVA din prețul cel mai
mare oferit în condițiile din regulamentul
de vanzare (cu paşi de supraofertare de
10.000 lei, pret neafectat de TVA). Pretul de
evaluare, respectiv pretul de pornire a
primei licitatii publice cu strigare pentru
bunul imobil descris anterior aprobat de
adunarea creditorilor debitoarei SC Ortoptimed SRL din data de 27.06.2014, a fost in
cuantum de 1.147.500 lei, pret neafectat de
TVA. Titlurile executorii în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil * proprietate imobiliară de
tip rezidenţial * descris anterior: -decizia
penala nr. 751/17.05.2018 pronuntata in
dosarul nr. 7078/101/2015 de Curtea de
Apel Craiova. - sentinta nr. 21/2019 pronuntata de Tribunalul Mehedinti la data de
06.02.2019 in dosarul nr. 5772/101/2013/
a51. - sentinta nr. 707/2014 din data de
10.06.2014 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență
nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti; Supraofertele se vor depune in
plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar situat in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct cu
primirea numarului de inregistrare al
supraofertei, cel mai tarziu pana la data de
14.04.2020 orele 17.00, fiind insotite in mod
obligatoriu de dovada achitarii in contul
unic de insolventa a garantiei de participare
in valoare de 10% din pretul oferit de
supraofertant si dovada achitarii caietului
de sarcini. Participarea la sedinta de supraofertare este conditionata de achizitionarea
caietului de sarcini in suma de 1000 lei,
depunerea garantiei de participare in
valoare de 10% din pretul oferit de supraofertant in contul unic de insolventa al SC
Ortoptimed SRL nr. RO11 BRMA 0999
1000 8382 9142 deschis la Banca Romaneasca Suc. Dr Tr Severin si a actelor de
identificare ale supraofertantului si ale
reprezentantului acestuia pana la termenul
limita de depunere a ofertelor. Sedinta de
supraofertare va avea loc la data de
15.04.2020, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, in prezenta
tuturor ofertantilor, ocazie cu care acestia
fie isi mentin oferta pentru bunul imobil
oferit spre vanzare, fie supraoferteaza.
Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la
sedinta de supraofertare la termenul de
vanzare stabilit, la locul si ora fixate in acest
scop si pana la acel termen sa depuna oferte
de cumparare. Precizam faptul că, în
ipoteza în care nu vor exista supraoferte, cu
respectarea condițiilor din prezentul anunț,
bunul imobil descris anterior va fi adjudecat
la pretul de 600.000 lei, pret neafectat de
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TVAde catre ofertantul identificat. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vanzare in
termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.
Precizăm faptul că bunul imobil descris mai
sus se vinde conform dispozițiilor art. 53
din Legea 85/2006 privind procedura insolventei - “Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidator, in exercitiul
atributiilor sale prevazute de prezenta lege,
sunt dobandite libere de orice sarcini,
precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau
drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri
asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice,
instituite in cursul procesului penal”. Informatii suplimentare la sediul lichidatorului
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului
nr.7A, jud. Mehedinti sau la tel.
0252.354.399, 0742.592.183, email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL reprezentat prin practician coordonator ec. Emil
Popescu.

mații suplimentare vă puteți adresa la
sediul Primăriei Oraşului Hârşova Direcţia Economică - Birou Executări
Silite, Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1,
Oraş Hârşova, jud. Constanţa sau la
numărul de telefon 0241-870300. Ofertele
de cumpărare pot fi depuse direct sau
transmise prin poştă. Nu se admit oferte
telefonice, telegrafice, transmise prin telex
sau telefax. 1Se va mentiona numele si
prenumele/ denumirea debitorului/ tertei
persoane. 1Se va mentiona pentru prima
licitatie pretul de evaluare a bunului mobil,
iar pentru celelalte licitatii, se va mentiona
pretul de pornire, reprezentand pretul de
evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua
licitatie si cu 50% pentru urmatoarele licitatii. 1Se va mentiona numele si prenumele/ denumirea, precum si domiciliul sau
sediul creditorilor urmaritori. 1Se vor arata
drepturile reale si privilegiile existente
asupra bunurilor imobile si orice alte
sarcini inscrise la Biroul de carte funciara,
precum si titularii si domiciliul/ sediul
acestora.

l Anunţ privind vânzarea bunurilor
imobile/ ansambluri de bunuri imobile.
Anul 2020, luna martie, ziua 11. În temeiul
art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 23.03.2020, ora 11.00, la sediul
Primăriei Oraşului Hârşova din Str. Piaţa 1
Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Hârşova, Jud.
Constanţa, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor1, licitația a III–a: Hamide Serpil
Karakas (curator al Hamide Serpil
Karakas, Nuran Karakas, Habibe Serap
Karakas, Hasibe Sedef Karakas, Halide
Seda Karakas), nr. dosar executare silită
348/2017 - în cotă de 75% şi Ozbilen Yunus
Emre - minor prin curator Mihai Radu, nr.
dosar executare silită 347/2017 - în cotă de
25%. a) Clădirea în suprafață construită la
sol de 190 m.p. şi teren aferent în suprafață
de 560 m.p. în acte şi 559 m.p. în măsurători, situate în localitatea Hârşova, Str.
Soarelui nr. 5 jud. Constanţa, preț de
evaluare/ de pornire al licitației2 57.150,00
lei (exclusiv T.V.A.), grevate de următoarele
drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori3: U.A.T. Oraş Hârşova; Sarcini4: P.V.
sechestru nr. 16276 şi 16277 din 27.11.2017.
Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri, să înştiinţeze despre
aceasta, organul de executare silită înainte
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi de cumpărarea bunurilor sunt invitați
să se prezinte la termenul de vânzare la
locul fixat în acest scop şi până la acel
termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitație ofertanții
depun, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: a) Oferta
de cumpărare; b) Dovada plății taxei de
participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție, reprezentând
10% din prețul de pornire a licitației. Plata
taxei se va efectua în contul IBAN
RO98TREZ2385006 XXX000028, beneficiar U.A.T. Oraş Hârşova, cod de identificare fiscală 7453165, deschis la Tezoreria
Operativă Hârşova; c) Împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d)
Pentru persoanele juridice române, copie
de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul registrul comerțului; e)
Pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f)
Pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; g) Pentru persoanele
fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) Declarația pe proprie
răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligațiile de mediu,
obligațiile de conservare a patrimoniului
național sau altele asemenea. Pentru infor-

PIERDERI
l Pierdut permis acces parcare CNAB
seria D 0058 . Il declar nul.
l Pierdut Certificat de Atestare al dreptului de proprietate privată cu numărul
379/2/14.07.1994, pe numele Acsinescu
Carmen, Strada Vatra Luminoasă, Nr.64.
Îl declar nul.
l Pierdut Certificat constatator nr.
11882/21.03.2013 eliberat de ONRC Arad
pentru SC BRO AND GITT AS RL. Il
declar nul.
l Pierdut atestate marfă şi ADR, pe
numele Ivan Alin-Marian, emise de ARR
Dolj. Se declară nule.
l S-a pierdut Certificat de înregistrare,
emis de Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti, al Societății GCI Angels District SRL, cu sediul
social în Bucureşti, strada Murgeni, nr.10,
bl.L25, sc.1, et.2, ap.7, Sector 3, număr de
ordine în Registrul Comerțului
J40\1141\2019, Cod unic de înregistrare
40542892, din 2019. Îl declarăm nul.
l Pierdut atestat de coordonator taxi, pe
numele Ciocea Marius, eliberat de ARR
Dolj. Se declară nul.
l Petcu Gabriel PFA, F40/1631/2007,
CUI: 22152972, Bucureşti, sec.3, Str. Prof.
Dr. Daniel Barcianu, nr.12, ap. 1, declară
pierdute şi nule Certificatul de înregistrare şi Certificatele constatatoare sediu
beneficiari.
l Subscrisa Societatea City Group Invest
SRL, persoană juridică română, cu sediul
în mun.Bucureşti, str.Aristide Pascal, nr.5,
Sector 3, Cod unic de înregistrare
13011532, număr de ordine în Registrul
Comerţului J40/4576/2000, prin administrator Costache Liviu, declar pe propria
răspundere, cunoscând prevederile
art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, că am pierdut în împrejurări
necunoscute, următoarele acte: Autorizaţia de Construire nr.951/25.11.2002,
precum şi Certificatul de Urbanism
aferent acesteia, ambele emise de către
Primăria Sector 3, mun.Bucureşti; Autorizaţia de Construire nr. 948/15.08.2005,
precum şi Certificatul de Urbanism
nr.1440/24.05.2005, ambele emise de către
Primăria Sector 3, mun.Bucureşti;
-Proiect pentru Construcţie Imobil locuinţă şi birou D+P+2E+M. Dau prezenta
declaraţie pentru a servi tuturor autorităţilor competente.

