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OFERTE SERVICIU
l Societatea Bega Turism SA
angajează ospătari și cameriste.
Cerințe: experiență minim 1 an,
cunoașterea limbii engleze. Interesații sunt rugați să depună
CV-ul la email: office@hoteltimisoara.ro sau la sediul societății
de la adresa: Mun.Timișoara,
Str.Mărășești, nr.1-3, Jud.Timiș.
Informații suplimentare la tel.
0256.498.852.
l SC Utilpub Prest Eco Serv
PPL SRL recrutează pentru
postul de inginer drumuri, COR
214204. Persoanele interesate
sunt rugate sa depună CV-ul la
adresa de e-mail: contact@salubrizareppl.ro Mai multe informații la tel: 031.069.9920, de luni
până vineri, in intervalul orar
cuprins 09:00- 14:00.
l In conformitate cu Ordinul
5625/31.08.2012, cu modificarile
si completarile ulterioare, Asociatia Umanitara de Nursing
scoate la concurs de titularizare
1 post vacant de maistru
instructor, asistent medical generalist, cu viabilitate 4 ani.
Concursul va avea loc vineri, 22
noiembrie, la ora 10:00, la sediul
scolii. Inscrierile si depunerea
dosarelor sa vor face la secretariatul scolii zilnic, intre orele
09:00-15:00, in perioada 23
octombrie-15 noiembrie 2019.
Cerintele specifice fiecarui post
si informatiile despre organizarea concursului se pot obtine
de la secretariatul scolii
0244.582.025.
l Consiliul local al orașului
Popești-Leordeni organizează
selecția candidaților pentru
postul de membru în Consiliul
de Administrație al SC Utilpub
Prest Eco Serv PPL SRL. Post în
selecție: administrator-economist
Condiții: absolvent studii universitare de licență absolvite cu
diplomă ,respectiv studii superioare de lungă durata absolvite
cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul economic;
-experiență în domeniul
economic , contabilitate, audit
sau financiar de cel puțin 5 ani;
- cunoașterea legislației privind
societățile comerciale și a ordonanței privind guvernanța coorporativă a intreprinderilor
publice ( Legea 31/1990, O.U.G
109/2011); -cunoașterea actului
normativ privind organizarea și
funcționarea societații comerciale unde candidatul și-a depus
candidatura. Candidaturile și
documentele solicitate se vor

depune , în plic închis și sigilat,
în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului la Registratura Primăriei orașului
Popești-Leordeni, situată în
Piața Sfânta Maria, nr. 1. Rezultatul selecției dosarelor se va
publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora pe site-ul
Primăriei. În termen de maxim 5
zile de la afișarea rezultatelor
selecției dosarelor, candidații
admiși trebuie să depună la
Registratura Primăriei , declarația de intenție întocmită pe
baza scrisorii de așteptări
privind Consiliul de Administrație al SC Utilpub Prest Eco
Serv PPL SRL. Candidații
declarați admiși la etapa de
selecție a dosarelor vor fi
evaluați în cadrul unui interviu,
data, ora și locul desfășurării
interviului urmând sa fie anunțate telefonic.
l Direcţia Sanitară Veterinară și
pentru Siguranţa Alimentelor
Călărași, cu sediul în Călărași,
strada Prelungirea Dobrogei,
nr.4, județul Călărași, organizează concurs pentru ocuparea
urmăroarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă determinată, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea
activităţii
sanitar-veterinare și pentru
siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr.64/2007,
prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale din sectorul
bugetar, cu modificările și
completările ulterioare, și Ordinului președintelui ANSVSA
nr.168/2015, pentru aprobarea
Normelor privind ocuparea prin
concurs ori prin examen a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale existente la nivelul
ANSVSA și al unităţilor din
subordinea acesteia astfel: -1
post asistent veterinar, grad
profesional treapta II -conform
Ordinului președintelui
ANSVSA nr.64/2007; -1 post
șofer, grad profesional treapta II
-conform Ordonanţei Guvernului nr.42/2004. Concursul se
va desfășura la sediul DSVSA
Călărași astfel: -Proba scrisă
18.11.2019, ora 10.00, și proba

interviu, 20.11.2019, ora 10.00.
Condiții de specifice pentru
postul de asistent veterinar, grad
profesional treapta II: -Studii:
liceul agricol -profil veterinar,
dovedite cu diplomă de bacalaureat; -Vechime în specialitatea
studiilor absolvite pentru asistent veterinar, treapta II: minim
1 an. Condiții de specifice pentru
postul de șofer, grad profesional
treapta II: -Studii: absolvent de
studii minim obligatorii de 10
clase, dovedite cu certificat de
absolvire; -Permis conducător
auto categoria B, fără vechime.
Dosarele de înscriere la concurs
vor fi depuse la sediul DSVSA
Călărași în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului conform art.19 alin.1
din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Dosarele
de concurs trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Bibliografia și relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul DSVSA
Călărași, telefon: 0242.313.676,
de luni până joi, între orele 8.3017.00, și vineri, între orele 8.3014.30, fax: 0242.311.127, telefon:
0242.313.676, interior 105,
Compartiment Juridic și
Resurse Umane, persoană de
c o n t a c t : c o n s i l i e r Ţi n t e a
Luminiţa, e-mail: office-calarasi@ansvsa.ro
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Teregova, str.Principală, nr.349,
judeţul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de
administrator financiar, 0,50
post,
conform
HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 14.11.2019, ora 14.00;
-Proba interviu în data de
15.11.2019, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
superioare (cu diplomă de
licență) cu specializarea studii
economice; -vechime: minim 1
an; -cunoștințe de operare pe
calculator cu programele specifice de contabilitate. 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 Liceului Tehnologic „Sf.
Dimitrie” Teregova. Relaţii
suplimentare la sediul Liceului
Tehnologic „Sf.Dimitrie”,
persoană de contact: Grozăvescu
Linda, telefon: 0255.260.293.

l Primăria Comunei Valea
Călugărească, județul Prahova,
organizează concurs de
ocuparea pe perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/2011, modificată și
completată, a funcției contractuale de execuție vacante de: 1
post asistent medical. Condiţiile
specifice pentru ocuparea
postului: -studii postliceale de
asistent medical; -condiții
vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani. Concursul se
va desfășura la sediul Primăriei
Comunei Valea Călugărească,
după cum urmează: -06 noiembrie 2019: termenul de depunere
a dosarelor; -08 noiembrie 2019:
selecția dosarelor; -14 noiembrie
2019: proba scrisă, ora 10.00.
Data, locul și ora pentru proba
interviu vor fi stabilite după
afișarea rezultatului la proba
scrisă. Relații suplimentare:
tel.0244.235.444, 0764.967.077
-Compartiment resurse umane
-Viorica Mocanu.

l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța
G.Enescu, nr.1, judeţul Arad,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de gestionar custode, M:
2 posturi (Arad/Miniș), conform
HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 14.11.2019, ora
09.00; -Interviul în data de
20.11.2019, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii
medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă:
minim 5 ani. Competențe: -bune
abilități de comunicare, capacitate de analiză; -disponibilitate
pentru program prelungit, în
condiții speciale și de stres (cu
ocazia unor evenimente speciale
organizate de muzeu); -dexteritate în manevrarea exponatelor.
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 Complexului Muzeal
Arad, P-ța G.Enescu, nr.1.
Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ța
G.Enescu, nr.1, persoană de
contact: Corina Ghilea, telefon:
0257.281.847, luni-vineri, între
orele 09.00-15.00.

l Liceul Tehnologic „Sf.Dimitrie”, cu sediul în localitatea

l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța

GATA!
Simplu, nu?

G.Enescu, nr.1, judeţul Arad,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de referent de specialitate, S: 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 14.11.2019, ora 09.00;
-Interviul în data de 20.11.2019,
ora 12.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: -studii universitare
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul
științe sociale, ramura de știință:
științe administrative, științe
economice; -vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani;
-bune abilități de comunicare,
disciplină și corectitudine;
-cunoștințe operare calculator:
nivel mediu; -cunoașterea unei
limbi străine de circulație internațională: nivel mediu; -cunoașterea legislației specifice
finanțării nerambursabile;
-disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în anumite
condiții. 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 Complexului Muzeal Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu,
nr.1, persoană de contact: Corina
Ghilea, telefon: 0257.281.847,
luni-vineri, între orele 09.0015.00.
l Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași al
Academiei Române cu sediul în
Iași, Aleea Gr.Ghica Vodă, nr.41
A, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții
contractuale de execuție
vacante: Muncitor calificat III
(îngrijitor clădiri)- un (1) post,
Muncitor calificat I (electrician)un (1) post, Muncitor calificat I
(mecanic)- un (1) post, cu normă
întreagă, pe durată determinată,
în cadrul Atelierului de întreținere și reparații al Institutului.
Documente obligatorii pentru
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constituirea dosarului de
concurs sunt cele prevăzute de
HG 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale. Condiţii
specifice postului: studii medii
sau cursuri de calificare; apt din
punct de vedere fizic și medical;
aptitudini/deprinderi: capacitate
de analiză, dinamism, capacitate
de gestionare a situaţiilor dificile
precum și a resurselor alocate,
adaptabilitate la schimbări, eficienţă; vechime în muncă minim 5
ani. Concursul se va desfășura la
sediul instituţiei, astfel:
15.11.2019, ora 10.00- susţinerea
probei scrise; 21.11.2019, ora
10.00- susţinerea probei interviu;
27.11.2019, ora 14.00- afișarea
rezultatelor finale ale concursului. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile din art.3
al Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale, aprobat prin HG
n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 m o d i f i c a t ă ș i
completată prin HG 1027/2014.
Anunţul cuprinzând condiţiile
generale și specifice, calendarul
concursului, tematica și bibliografia sunt afișate la sediul Institutului, pe website www.icmpp.
ro și transmise spre publicare
către portalul posturi.gov.ro.
Dosarele de concurs se depun la
la sediul Institutului, Biroul
personal-resurse umane în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea în Monitorul
Oficial. Relaţii suplimentare se
pot obţine la Serviciul resurse
umane, sediul Institutului de
Chimie Macromoleculară ”Petru
Poni” din Iași, telefon
0232.260.332, interior 168,
email: balan.catalina@icmpp.ro
l Administraţia Spitalelor Şi
Serviciilor Medicale București,
cu sediul în București, Str. Sf.
Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate
la concurs următoarele posturi
contractuale vacante: 3 posturi
de asistenţi medicali principali
cu studii postliceale specialitatea
medicină generală sau pediatrie;
5 posturi de asistenţi medicali cu
studii postliceale specialitatea
medicină generală sau pediatrie;
5 posturi de asistenţi medicali
debutanţi cu studii postliceale
specialitatea medicină generală
sau pediatrie. Proba scrisă se va
desfășura în data de 06.11.2019,
iar proba interviu în data de

12.11.2019. Termenul limită de
înscriere va fi data de 29.10.2019,
ora 14.00, dosarul de concurs
urmând să fie depus la Serviciul
Resurse Umane din cadrul
Administraţiei Spitalelor și
Serviciilor Medicale București
din Bd.Dimitrie Cantemir, Nr.1,
Bl.B2, Parter, Sector 4. Informaţii suplimentare privind
condiţiile specifice pentru
înscrierea și participarea candidaţilor la concurs se pot obţine
de la sediul instituţiei la Serviciul Resurse Umane, pe site-ul
instituţiei www.assmb.ro sau la
telefon:
031.433.74.45/031.433.74.46.
l În temeiul H.G. 286/2011,
modificat prin Hotărârea nr.
1027/2014, Editura Academiei
Române, cu sediul în București,
Calea 13 Septembrie, nr.13,
sector 5, telefon 021/3188146,
scoate la concurs, pe data de
14.11.2019, ora 11.00, proba
scrisă, și data de 18.11.2019, ora
11.00, interviu, următorul post
contractual vacant: - 1 post referent specialitate (S) II, financia r- c o n t a b i l i t a t e - d e p o z i t .
Cerinţele postului: absolvent
studii superioare economice (cu
diploma de licenţă), vechime în
muncă minim 5 ani, experienţă
în domeniu minim 5 ani, cunoștinţe de operare PC, achiziții
publice, capacitate de adaptare,
comunicare, cunoașterea legistaţiei specifice contabilității și
gestiunii, manipulator produse.
Dosarele de concurs se primesc
la Biroul Resurse umane al
Editurii Academiei Române
până la data de 07.11.2019, ora
12.00. Condițiile de participare,
relații suplimentare se pot
obține zilnic între orele 10-14, la
telefon 021/3188106, interioarele
2125 sau 2119, sau la sediul
Editurii Academiei Române
(aripa Est), etajul 1, camera
1276, secretariat director, și
camera 1211, contabil-șef Ion
Prică.
l Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs
pentru ocuparea, pe durată
nedeterminată, a următoarelor
funcţii contractuale de execuţie
vacante: -1 post de consilier
gradul II în cadrul Direcţiei
economice și administrativ –
Serviciului administrativ și aprovizionare (pentru care se cer
studii superioare economice,
juridice sau tehnice absolvite cu
diplomă de licenţă, vechime
minimă în muncă și în specialitate: 6 luni); -1 post de referent
treapta IA în cadrul Serviciului

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

de relaţii cu publicul, registratură, secretariat și arhivăCompartimentul registratură,
secretariat și arhivă (pentru care
se cer studii medii absolvite cu
diplomă, vechime minimă în
muncă: 6 ani și 6 luni).
Concursul va avea loc în perioada 15.11.2019- 26.11.2019, la
sediul Consiliului Superior al
Magistraturii din București,
Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
după cum urmează: -15.11.2019,
ora 10,00- proba scrisă;
-26.11.2019, ora 10,00– interviul.
Datele relevante privind organizarea concursului sunt publicate
pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii:
www.csm1909.ro, la secţiunea
„Magistraţi/Concursuri –
Aparatul propriu”. Actele de
înscriere la concurs se depun la
Consiliul Superior al Magistraturii- Direcţia resurse umane și
organizare, etaj 3, cam. 300,
până la data de 07.11.2019,
inclusiv, ora 16:00. Datele de
contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de
concurs sunt următoarele:
Florentina Budu- Constantin,
telefon 021/3116926 interior
2028; adresă de email: druo@
csm1909.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numitii: Andronic Mariana,
domiciliata în com.Pirtestii de
Jos, sat Pirtestii de Jos, nr.396A,
jud. Suceava în calitate de intim a t a î n d o s a r u l c i v i l n r.
2465/90/2019, cu termen de judecata în data de 01.11.2019,
având ca obiect inlocuirea
măsurii de protectie speciala,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea;
Cotor Liviu-Cornel, domiciliat
în com. Somes-Odorhei, sat
Somes-Odorhei, nr.526, jud.
Salaj în calitate de intimat în
dosarul civil nr. 2423/90/2019, cu
termen de judecata în data de
01.11.2019, având ca obiect inlocuirea măsurii de protectie
speciala, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea; Dragan Florin si
Dragan Nicoleta-Mirela, domiciliati în com.Vulturesti, sat Vulturesti, str. Perimetrului, nr.18, jud.
Olt, în calitate de intimati în
dosarul civil nr. 2156/90/2019, cu
termen de judecata în data de
01.11.2019, având ca obiect
mentinerea măsurii de protectie
speciala, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

CITAŢII

l Forest Natur Fruct SRL
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “alimentare cu apa
Cartierul Verde, judetul Arad”
propus a fi amplasat in Arad,
Cartierul Verde, jud. Arad.
Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Arad, str. Splaiul Mures,
FN, jud. Arad si la sediul titularului din Arad, Str. P. I Ceaikovski nr. 26, judetul Arad, in zilele
de luni-vineri, intre orele 08:0016:30. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Arad, din Arad, Str. Splaiul
Muresului, FN, jud. Arad.

l Cirimpei Mirela Florina
cheamă în judecată pe pârâtul
Cirimpei Marian Lucian, în
d o s a r u l d e d i v o r ț n r.
1011/314/2018, al Judecătoriei
Suceava, la data de 05.12.2019.
l Pârâtul Ciubotaru Adrian este
citat în Ds. 31863/245/2018
având ca obiect acţiunea în
constatare la Jud.Iași, termen
25.11.2019, C23, ora 8:30, în
proces cu Voleac Lilian.
l Numitul Scîrneciu Marius
Dumitru este citat în calitate de
p â r â t î n D o s . C i v. N r.
1791/197/2017 al Judecătoriei
Brașov pentru termenul de judecată din 03.12.2019, Sala J1, ora
9.00.
l Se citeaza pentru data de
13.11.2019, ora 11:00 la sediul
Societatii Profesionale Notariale
“Notariatul Public Oltenita” din
municipiul Oltenita, Aleea
Flacara nr. 2, judetul Calarasi,
toti succesibilii defunctului Mitea
Nicolae, cu CNP 1500625511686,
decedat la data de 1 octombrie
2019, cu ultim domiciliu in municipiul Oltenita, Str. Lucia
Popescu nr. 5A, judetul Calarasi)
dosar nr. 934/2019).

DIVERSE

l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea - Gina,
în calitate de lichidator judiciar
al „Spyder Construct”S.R.L. cu
sediul social în sat Lunca Cetățuii (com. Ciurea) tarla 13,
parcela 395, jud. Iași, având
număr de ordine în registrul
comerțului ORC J22/196/2007 și
CUI 20686753. notifică deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei și de faliment societății „Spyder Construct” S.R.L.
Societatea„Spyder Construct”
S.R.L. are obligaţia ca în termen
de 10 zile de la deschiderea
procedurii insolventei să depună

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenței si de
insolvență. Termenul limită
pentru inventarierea bunurilor și
încheierea procesului verbal de
inventar este 19.11.2019.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe este
22.11.2019.Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 02.12.2019.
Termenul pentru depunerea
contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia in BPI. Termenul
pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor este
24.12.2019. Termenul pentru
continuarea procedurii este
09.01.2020. Se notifică faptul că
prima Adunare a Creditorilor va
avea loc la sediul lichidatorului
judiciar mun. Iași, șos.Ştefan cel
Mare și Sfânt, nr.4, complesx
Exclusive Residence, bloc A2,
demisol, spațiul nr.6, în data de
06.12.2019 ora 10:00, având ca
ordine de zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor și desemnarea
președintelui acestuia; 2.Confirmarea lichidatorului judiciar. Nu
se pune în discuția creditorilor
remunerația lichidatorului judiciar având în vedere că în patrimoniul debitoarei nu au fost
identificate bunuri - renumeratia
lichidatorului judiciar urmând a
fi suportată din fondul de lichidare în conformitate cu dispozițiile art.38 alin.5 din OUG
nr.86/2006. Se notifică asociatii
societăţii debitoare faptul că va
avea loc Adunarea Asociaţilor la
sediul lichidatorului judiciar în
mun. Iași, șos. Ştefan cel Mare și
Sfânt, nr.4, complex Exclusive
Residence, bloc A2, demisol,
spațiul nr.6, în data 19.11.2019,
ora 12:00, în vederea desemnării
administratorului special.
l Anunt public 1. Sectorul 4 al
Municipiului București cu sediul
in Bucuresti, Sector 4, Bd. Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena,
Et.1, cod fiscal 4316422, beneficiar al documentatiei “plan
urbanistic zonal coordonator
-zona de nord a sectorului 4 din
Municipiul București”, localitatea Bucuresti, Sector 4, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu pentru planul
mentionat si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Bucuresti din Aleea
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Lacul Morii nr.1 (in spatele
benzinariei Lukoil), sector 6, de
luni pana joi intre orele 9.0012.00. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M.B., in termen de 18
zile de la data publicarii anuntului.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in dosarul nr.
3 5 1 2 / 1 0 5 / 2 0 1 9 Tr i b u n a l
Prahova, conform sentinței
nr.894 din 04.10.2019 privind pe
SC Lara Interking SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță 20.11.2019, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor 10.12.2019, întocmirea
tabelului definitiv 10.01.2020,
prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 16.12.2019,
orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B.
l În data de 28.10.2019 Oficiul
de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Argeş demarează cu
sprijinul Primăriei comunei
Hârseşti, etapa de publicare a
documentelor tehnice ale cadastrului din cadrul lucrărilor de
înregistrare sistematică realizate
în conformitate cu Ordinul
Directorului General al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară
nr.1410/01.11.2017, în UAT
Hârseşti, pentru imobilele
situate în sectoarele cadastrale
nr.7, 8,9, 11, 12, 13, 15 şi 40, în
temeiul art.9 alin.(34) 1 din
Legea cadastrului şi publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată. Afişarea documentelor
tehnice ale cadastrului se va
realiza pe o perioadă de 60 de
zile la sediul Primăriei comunei
Hârseşti, judeţul Argeş.
l Anunț public. SC Ekol International Logistics SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii raportului privind
impactul asupra mediului),
pentru proiectul “Depozitare
preparate chimice” ce se va
realiza, în comuna Bolintin
Deal, BUW 10, compartiment
C, Park industrial CITIPARK
Bucharest WEST 1, județul
Giurgiu. Tipul deciziei posibile
luate de APM Giurgiu (autoritatea competentă pentru
protecția mediului) poate fi
emiterea acordului de mediu sau
respingerea solicitării de emitere
a acordului de mediu. Raportul
privind evaluarea impactului
asupra mediului poate fi

consultat la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului din sos Bucureşti,
Bl.111, sc A+B, municipiul
Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele
de luni-joi, între orele 8,0016,30, vineri între orele 8,0014,00 şi la sediul SC Ekol
International Logistics SRL cu
sediul în Bucureşti, sector 1, str.
Iacob Felix, nr. 87, biroul 1, Felix
Office Building, etaj 3 în zilele
de L-V între orele 09.00-16.00.
Documentul menționat este
disponibil şi la următoarele
adrese de internet http://apmgr.
anpm.ro. Dezbaterea publică a
raportului privind impactul
asupra mediului va avea loc la
sediul primăriei Bolintin Deal,
jud Giurgiu, în data de
21.11.2019, începând cu orele
11,30. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii/
opinii/observații privind documentul menționat la sediul APM
Giurgiu din sos Bucureşti,
Bl.111, sc A+B, municipiul
Giurgiu, jud. Giurgiu, până la
data de 21.11.2019 (data dezbaterii publice).
l Anunt public 1. Sectorul 4 al
Municipiului Bucureşti cu sediul
in Bucuresti, Sector 4, Bd.Metalurgiei, nr.12-18, Grand Arena,
Et.1, cod fiscal 4316422, beneficiar al documentatiei “plan
urbanistic zonal coordonator
-Zona De Sud A Sectorului 4 din
Municipiul Bucureşti”, localitatea Bucuresti, Sector 4, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu pentru planul
mentionat si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Bucuresti din Aleea
Lacul Morii nr.1 (in spatele
benzinariei Lukoil), sector 6, de
luni pana joi intre orele 9.0012.00. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M.B., in termen de 18
zile de la data publicarii anuntului.

SOMAŢII
l Curtea Veche Publishing face
apel către toate persoanele
îndreptățite să se considere
moştenitorii drepturilor patrimoniale ale traducerii realizate
de Sanda Pop, pentru cartea
Lebedele salbatice de Jung
Chang să ia legătura cu editura
(rights@curteaveche.ro,
0751253084) în vederea încheierii unui contract de editare
asupra operei acesteia.

l Se aduce la cunoştinţă celor
interesaţi că petentul Godri
Geza a solicitat Judecătoriei
Braşov, să se constate că au
dobândit dreptul de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului situat în com. Budila nr.
660, jud. Braşov -înscris în CF
nr. 100662 Budila (CF vechi nr.
1551 Budila), înregistrat sub nr.
top. 566 loc de casă intravilan în
suprafaţă de 475,20 mp., având
ca proprietari tabulari pe Comşa
Ioan şi Comşa Ilie. Persoanele
interesate pot face opoziţie la
Judecătoria Braşov în termen de
o lună de la data afişării şi publicării prezentei somaţii.
l Somație. Prin prezenta
somație se aduce la cunoştința
celor interesați faptul că reclamantul Gal Jozsef Tobias, domiciliat în mun.Sfântu Gheorghe,
str.Cerbului, nr.2, bl.20, sc.C,
ap.15, jud.Covasna, solicită
dobândirea prin uzucapiune,
conform prevederilor art.28 din
Decretul-Lege nr.115/1938, a
dreptului de proprietate asupra
imobilului înscris în CF
nr.29009, în suprafață de
529mp, având nr.top 1707/27/2,
situat în comuna Ozun, jud.
Covasna, şi asupra imobilului
înscris în CF nr.28964, în suprafață de 412mp, având nr.top
1707/27/1, situat în comuna
Ozun, jud.Covasna. Toți cei interesați pot să facă opoziție în
termen de 30 zile de la afişare, la
Judecătoria Sfântu Gheorghe,
str.Kriza Janos, nr.2, jud.
Covasna, cu precizarea că, în
caz contrar, în termen de 1 lună
de la emiterea celei din urmă
publicații, se va trece judecarea
cererii.

LICITAŢII
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Mantser Group SRL,
desemnat prin Sentinta civila
nr. 7158 din data de 03.12.2018,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 33479/3/2018, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor
mobile af late in proprietatea
Mantser Group SRL, constand
in mijloace de transport: Mercedes-Benz CLS350, autoturism,
2005, benzina/ 3.498 cc in
valoarea de 5.040 euro exclusiv
TVA si BMW X5 autoturism,
fara serie motor, 2007, diesel/
4.799 cc in valoarea de 9.900
euro exclusiv TVA. Vanzarea
bunurilor mobile apartinand

III

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

societatii falite se va organiza in
data de 31.10.2019 ora 14.00,
prin licitatie publica cu strigare.
In cazul in care bunurile mobile
nu se vor adjudeca la termenul
de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 07.11.2019
si 14.11.2019 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet
de sarcini este de 300 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.
l SC Ascent Activ Development SA, prin lichidator, anunta
vanzarea la licitatie publica a
bunurilor imobile aflate in patrimoniul societatii, respectiv: 127
loturi de parcare situate in
Mangalia, str. Henny Ignatie, nr.
6, jud. Constanta cu suprafete
de teren cuprinse intre: 4 mp la
pretul de 390 lei + TVA, 10 mp
la pretul de 975 lei + TVA, 12
mp la pretul de 1170 lei + TVA,
13 mp la pretul de 1267,50 lei +
TVA, 14 mp la pretul de 1365 lei
+ TVA, 15 mp la pretul de
1462,50 lei + TVA si 28 mp la
pretul 2730 lei + TVA; teren –
conducta in suprafata de 560
mp situat in Mangalia, str.
Henny Ignatie, nr. 6, jud.
Constanta la pretul de 54.600 lei
+ TVA. Licitatiile publice au loc
in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 08.11.2018 si
vor avea loc pe data de:
14.11.2019, 21.11.2019,
28.11.2019, 05.12.2019,
12.12.2019, 19.12.2019,
09.01.2020, 16.01.2020,
23.01.2020, 30.01.2020 orele
12.00, la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu
nr. 12, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7.
Conditiile de participare la licitatie se regasesc in caietele de
sarcini intocmite de lichidatorul
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judiciar, pretul caietelor de
sarcini fiind cuprins intre 50 lei
fara TVA si 300 lei fara TVA.
Relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l Concesionare teren aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava. 1.Informaţii
generale privind concedentul:
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
adresa: sat Miroslava, str.
Constantin Langa nr.93, comuna
Miroslava, cod 707305, jud.Iaşi,
e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro, achizitii@primariamiroslava.ro. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii: teren (13 loturi) aparținând domeniului privat al
comunei miroslava pentru
construire locuințe tineri din
comuna miroslava şi specialişti:
NC/Tarla/Suprafata. Nr.Cadastral/Tarla/Suprafața: 77289/
T75/500 mp; 77391/T75/581 mp;
77343/T75/500 mp; 77273/T75/
500 mp; 77357/T75/500 mp;
77334/T75/500 mp; 77329/
T75/500 mp; 77271/ T75/531
mp; 77341/T72/600 mp; 77258/
T75/500 mp; 77356/T75/500 mp;
77422/T72/ 602 mp; 77246/
T75/500 mp. Redeventa: este de
minim: -2,7 /lei/mp/an teren
situat in T72; 2,3 /lei/mp/an
teren situat in T75; 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o
solicitare pe suport hârtie pentru
obţinerea unui exemplar al
documentaţiei de atribuire;
Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii
publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
4.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar
al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50
lei şi se poate achita odata cu
solicitarea efectuată în acest
sens; 5.Data limită pentru solicitare clarificări: 06.11.2019, ora
16.00; 6.Informaţii privind ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.11.2019, ora
14.00; Adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305;
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior; 7.
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Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.11.2019, ora
10.00 la sediul Primăriei com.
Miroslava, judeţul Iaşi. 8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de
e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean
Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str. Anastasie Panu nr.26,
Iaşi, jud. Iasi, cod 700020, tel.
0232/213332; fax. 219899; e-mail:
admin.isisjudx01.is@mail.
mfinante.gva.ro. 9.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 21.10.2019.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Comuna Morteni, str.Principală,
nr. 1127, județul Dâmbovița,
telefon/fax: 0245.242.714,
0245.242.707, e-mail: primariamorteni2016@yahoo.com, cod
fiscal: 4344589. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren situat în
intravilanul Comunei Morteni, în
suprafață 12.194mp, Tarla 5,
Parcela 1260, Categoria de folosință -curți construcții, amplasat
în comuna Morteni, județul
Dâmbovița, bun proprietate
publică, conform HCL
48/11.09.2019 şi temeiului legal:
OUG 57/03.09.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: prin solicitarea
scrisă, transmisă cu cel puțin 4
zile înainte, de la sediul Primăriei
Comunei Morteni. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul
concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Achiziții
publice, Primăria Comunei
Morteni, strada Principală,
nr.1127, județul Dâmbovița.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Fără
costuri. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
08.11.2019, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 22.11.2019, ora 16.00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei
Morteni, strada Principală, nr.
1127, Morteni, județul Dâmbovița. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original şi 2
exemplare copii. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
25.11.2019, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Morteni,
strada Principală, nr. 1127,
Morteni, județul Dâmbovița. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a
Tribunalului Dâmbovița, str.
Calea Bucureşti, nr.3, Târgovişte,
telefon: 0245.612.344, fax:
0245.216.622, e-mail: tb-dambovita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 22.10.2019.
l 1.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, numărul de fax şi
adresa de e-mail ale autorităţii
contractante: Primăria Comunei
Sadova, str.Principală, nr.718,
județul Suceava, telefon:
0230.314.200, fax: 0230.314.200,
e-mail: primariasadova@yahoo.
com, cod fiscal: 4326779.
2.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, numărul de fax şi
adresa de e-mail ale biroului de
la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este
cazul, costul şi condiţiile de plată
în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Sadova, str.
Principală, nr.718, județul
Suceava, telefon: 0230.314.200,
fax: 0230.314.200, e-mail: primariasadova@yahoo.com. Documentaţia de atribuire, pe suport
hârtie şi/sau în format electronic
este pusă, cu titlu gratuit, la
dispoziţia ofertanţilor care au
înaintat o solicitare în acest sens.
3.a)Locul prestării serviciilor:
Conform documentaţiei de atribuire. b)Obiectul concesionării;
natura şi dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate
publică de distribuţie a gazelor
naturale, în baza HG
n r. 2 0 9 / 2 0 1 9 , r e p r e z e n t â n d
ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către
concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie
a gazelor naturale în perimetrul
concesiunii, respectiv Comuna

Sadova, județul Suceava,
inclusiv serviciile de proiectare
tehnică, documentaţii pentru
obţinerea autorizaţiei de
construcţii, construcţia, exploatarea şi dezvoltarea sistemului de
distribuţie a gazelor naturale şi
utilizarea acestora, conform
precizărilor din caietul de
sarcini. Temeiul legal: art.8 din
HG nr.209/2019. c)Termenul de
finalizare sau durata contractului: 49 de ani. 4.a)Termenul de
depunere a ofertelor: 12.12.2019,
ora 14.00. b)Adresa la care
trebuie transmise ofertele:
Comuna Sadova, str.Principală,
nr.718, județul Suceava, telefon:
0230.314.200, fax: 0230.314.200,
e-mail: primariasadova@yahoo.
com. c)Limba sau limbile în care
trebuie redactate ofertele:
română. d)Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: 13.12.2019,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Sadova, str.Principală,
nr.718, județul Suceava. 5.Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le
îndeplinească ofertanţii:
Conform documentaţiei de atribuire. 6.Criterii utilizate la atribuirea contractului: Conform
documentaţiei de atribuire. 7.
După caz, procentajul minim din
lucrări care trebuie acordat
părţilor terţe: Conform documentaţiei de atribuire. 8.Data
trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 22.10.2019.
9.Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a
contestaţiilor şi, după caz, de
mediere. Informaţii exacte
privind termenele de depunere a
contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de
telefon, numărul de fax şi adresa
de e-mail ale biroului de la care
se pot obţine aceste informaţii:
Tribunalul Suceava, Secţia
Contencios Administrativ,
Oraşul Suceava, str.Ștefan cel
Mare, nr.62, judeţul Suceava,
telefon: 0230.214.948,
0230.523.290, fax: 0230.522.296,
e-mail: trsv-registratura@just.ro
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Comuna Cărbuneşti, Strada
Principală, nr.170, Cărbuneşti,
județul Prahova, telefon:
0244.299.119,
fax:
0244.299.119, e-mail: primariacarbunesti@yahoo.com, cod
fiscal: 2845176. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
identificarea bunului care
urmează să fie concesionat:
teren în suprafață de 524mp,
situat în intravilanul satului
Cărbuneşti, tarla 62, parcela
5205, bun proprietate publică a
Comunei Cărbuneşti, județul
Prahova, conform HCL
24/02.08.2019 şi temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin
solicitarea scrisă, transmisă cu
cel puțin 4 zile înainte, de la
sediul Primăriei Comunei
Cărbuneşti. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia
de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Cărbuneşti,
S t r a d a P r i n c i p a l ă , n r. 1 7 0 ,
Cărbuneşti, județul Prahova.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației
de atribuire de 500Lei în contul
concedentului: RO94TREZ
52821330250XXXXX, deschis
la Trezoreria Vălenii de Munte,
cod fiscal al concedentului:
2845176. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
08.11.2019, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 14.11.2019, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: la Registratura
Primăriei Comunei Cărbuneşti,
S t r a d a P r i n c i p a l ă , n r. 1 7 0 ,
Cărbuneşti, județul Prahova.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original şi 2
exemplare copii. 5. Data şi locul
la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 14.11.2019, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei
Cărbuneşti, Strada Principală,
nr.170, Cărbuneşti, județul
Prahova. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Prahova, Ploieşti, str. Piața
Vi c t o r i e i , n r. 1 0 , t e l e f o n :
0244.544.781,
fax:
0244.544.781, 0244.544.598,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
0244.544.230, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 22.10.2019.

PIERDERI
l Pierdut legitimație pe numele
Anghel Lorena, emisă de Universitatea Politehnica din Bucureşti.
l Declar pierdute (furate) buletinul cu seria VX nr.600589
eliberat de SPCLEP Rm. Vâlcea
şi permisul de conducere eliberat
de ARR Rm. Vâlcea pe numele
Laurenţiu Lazăr. Le declar nule.
l Pierdut certificat de inregistrare
seria B NR 2315147 si certificat
c o n s t a t a t o r t i p m o d e l 3 n r.
819/16.01.2013 eliberate de ORC de
pe langa Tribunalul Harghita, Otvos
Gyongyi P.F.A. Se declara nule.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare în Scopuri de TVA Intracomunitar aparținând Vizenio
SRL, Seria B, Nr.0936575, emis
în 31.03.2014. Îl declarăm nul.
l Pierdut legitimație. Ciusă
Andreea Cătălina, Universitatea
Națională de Educație Fizică şi
Sport, Facultatea de Kinetoterapie.
l Atenție! Am pierdut legitimația de la facultate. Este o legitimație de dimensiunea unui
buletin pe care sunt scrise datele
mele de student al Universității
Politehnica Bucureşti. Numele
meu, care este prezent şi pe legitimație, este Oprea Emil
Alexandru. În caz că o găsiți, vă
rog să mă contactați la numărul
de telefon: 0754431630.
l S.C. Mass Media Romania de
Maine S.R.L., cu sediul in
Soseaua Berceni Nr.24, Sector 4,
Bucuresti, identificata prin CUI
RO13341077, Nr. de inregistrare
la Registrul Comertului
J40/8225/2000, anunta pierderea
Declaratiei de instalare de la
punctul de lucru Libraria
Berceni, Marca aparat SAPEL,
Model aparat SMART 258, Serie
aparat 1107P24847, Nr.avizului
de utilizare 0356, Nr.de ordine
081095, Locul de instalare
Soseaua Berceni Nr.24, Sector 4,
Bucuresti. O declara nula.
l Se declară pierdut contractul
de vânzare cumpărare şi procesul
verbal de predare al imobilului
din Șoseaua Virtuții, Numărul 5,
Bloc R2, Scara 1, Etaj, Apartament 18, Sector 6, Bucureşti.

