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OFERTE SERVICIU
l SC Zoomaxim SRL angajează, pentru punctul de lucru
din com. Gemenele, str. Brăilei,
nr. 88, tehnician zootehnist
exploatare. Condiţii: studii
medii. Contact: Zarnescu
Elena. Tel. 0748.664667.
l Sudori MIG-MAG în
Germania, cu și fără limba
germană. 2.000Euro net pe
lună, cazare contracost.
Telefon: 0748.563.746.
l Restaurant în Zona Obor
angajăm urgent Ospătăriţe /
Ajutor ospătar și femeie de
serviciu. Relaţii la:
0212506570. /București/
l Energoplast SA, Bistrița,
angajează ambalatori manual,
din România sau din străinătate, la sediul din Bistrița,
cartier Unirea, Hala 12.
Cerințe: minim studii medii,
vorbitor de limba engleză.
Contract pe perioadă determinată, seriozitate și colaborare
de lungă durată. Salariu 1.600
Lei NET +cazare.
0263.228.024.
l Washington Investment
SRL angajează 1 Administrator imobile COR 515303,
pentru sediul din București.
Condiții: experiență similara
de lucru minim 2 ani, limba
engleză. CV-urile se primesc pe
adresa: secretariat@scom.ro
l Federația Națională a
Grupurilor de Acțiune Locală
din România angajează o
persoană pe postul de Asistent
Manager în mun.București.
Cerințe: cunoștinţe de operare
PC; cunoștințe limba rusă,
engleză (scris, vorbit, citit),
cetățean al Republicii Moldova
dispus la deplasării România-Republica Moldova,
întrucât va lucra în special în
cadrul departamentului de
vecinătate LEADER; managementul proiectelor: stabilirea
obiectivelor, lucru în echipă,
managementul timpului; teoria
și practica managementului
strategic și organizaţional:
planificare, monitorizare,
evaluare și raportare. Oferim
program de lucru 8 ore,

contract de muncă pe perioadă
nedeterminată, posibilitatea de
a avansa în cadrul Federației și/
sau schimbare departament.
Aplicanții sunt rugați să trimită
CV în format Europass la
adresa de mail: office@fngal.ro
l Liceul de Arte „Bălașa
Doamna” Târgoviște, cu sediul
în localitatea Târgoviște, str.
Pârvan Popescu, nr.60, județul
Dâmboviţa, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:
1.Tehnician sunet -1 normă,
perioadă nedeterminată.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii,
precum și cumulativ condițiile
specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs afișate
la sediul unității: -nivelul studiilor -studii medii; -vechime în
muncă minimum 1 an și
vechime în specialitatea
postului minimum 1 an.
Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă:
18.02.2020, ora 09.00; -Interviu
și probă practică: 20.02.2020,
ora 09.00, respectiv ora 12.00.
Relații suplimentare la sediul
Liceului de Arte „Bălașa
Doamna” Târgoviște, telefon:
0245.211.166, e-mail: contact@
balasadoamna.ro

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând imobil Jud.Constanţa,
Com.Topraisar. Imobilul este
format din teren în suprafață
de 4.400mp, construcţie cu
destinaţie de spălătorie
chimică, o hală agrozootehnică
și un puţ forat de adâncime.
Terenul este situat în Localitatea Topraisar, Jud.Constanţa,
într-o zonă cu destinaţie
producţie /depozitare. Frontul
stradal este de 90m. Utilităţi
existente: apă potabilă, energie
electrică. Preţul imobilului este
de 10Euro/mp, negociabil.
0762.034.911.

CITAŢII
l Ferenczi Anna, soția lui
Gonczi Lajos, și Fulop Andras
sunt citați pe data de
10.03.2020, la Judecătoria
Turda, în dos.nr.3411/328/2019,
în calitate de pârâți.
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l Csortya Teodoszia, măr.
Mocz Matei, și Greța Florica
sunt citați pe data de
13.02.2020, la Judecătoria
Turda, în dos.nr.1763/328/2019,
în calitate de pârâți.
l Grosu Ancuța-Violeta, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Făurei, județul Neamț,
este citată ca pârâtă la 13
februarie 2020, în dosarul
nr.6493/327/2019 al Judecătoriei Tulcea, având ca obiect
stabilire domiciliu minor, cu
reclamant Grosu Alexandru.
l Reclamanta Manole Dorina
Melania citează pârâtul Manole
Sorin în dosarul 2191/331/2019,
aflat pe rolul Judecătoriei Vălenii
de Munte, având ca obiectpensie de întreținere major,
pentru termenul din 10.02.2020.
l Dosarul nr.1720/3/2020 a
fost înregistrat pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a
civilă, la 22.01.2020, cu obiect
acordare personalitate juridică
Partid București 2020.
l Citatie. Mircea Alexandru, in
calitate de reclamant citeaza pe
parata - angajatoare GIE
TRACIA MONDIAL, cod unic
de inregistrare 27013932, numar
de ordine in Registrul Comertului J40/5665/2010 in calitate de
parat in data de 21.02.2020, ora
09.00, Completul C35, Camera
152, la Tribunalul Bucuresti,
Bd.Unirii, nr.37, sector 3,
Dosarul nr. 21474/3/2019 avand
ca obiect Litigii de munca.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
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3 4 8 8 / 1 0 5 / 2 0 1 9 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
34/15.01.2020 privind pe SC
Emacosedit Serv SRL.
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
2 6 6 3 / 1 0 5 / 2 0 1 9 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
33/15.01.2020 privind pe SC
Mull Recycling SRL.
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
2 4 5 0 / 1 0 5 / 2 0 1 9 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
31/15.01.2020 privind pe SC
Glamcon Stil SRL.
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
2 4 5 1 / 1 0 5 / 2 0 1 9 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
21/14.01.2020 privind pe SC
Zamoil Ecologic SRL.
l The Iconic Estate SA,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ‘’Amenajare
platforma betonata pentru
amplasate containere, pesticide
(substante)’’ propus a fi
amplasat in Judetul Prahova,
Comuna Gura Vadului, sat
Persunari, T 55,P Cc 2863, NC
20395. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului
APM, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
nr. 306, Ploiesti si la sediul The
Iconic Estate SA, str. Gageni,
nr. 92, Ploiesti, Prahova in
zilele de luni - vineri, intre
orele 9:00 - 16:00. Observatiile
publicului se primesc zilnic la

GATA!
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ANAF - DGRFP Braşov - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Braşov, prin reprezentant legal,
cu sediul în Braşov, B-dul. Mihail Kogălniceanu nr. 7,
în calitate de reclamant, citeaza SC XERBRAKED
SRL, CUI 18201910, cu sediul în Braşov, str. Avram
Iancu nr. 62, sala 48, în data 24.02.2020, ora 8.30, la
Tribunalul Braşov, în dosarul nr. 3210/62/2019
având ca obiect procedura insolvenţei potrivit Legii
nr. 85/2014.

sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului
office@apmph.anpm.ro.
l Asociația Maximilian, având
sediul în orașul Buzău, strada
Zona Bazar, bl.1A, etaj 2, ap.7,
titular al Planului de Management al ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta
Albă-Amara-Jirlău-Lacul
Sărat Câineni, ROSPA0004
Balta Albă-Amara-Jirlău,
2.271 Balta Albă, 2.272 Balta
Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani, situate pe raza localităților Balta Albă, Boldu, din
județul Buzău și al localităților
Galbenu, Grădiștea, Jirlău,
Vișani, din județul Brăila,
anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu
pentru planul menționat anterior și declanșarea etapei de
încadrare în cadrul procedurii
SEA. Prima versiune a
Planului de management poate
fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului
Buzău, strada Sfântul Sava de
la Buzău, nr.3. Observații/
comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului,
în termen de 15 zile de la data
publicării anunțului.
l Unitatea administrativ-teritorială Siliștea Crucii, din
județul Dolj, anunță publicarea
documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele
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cadastrale nr.31; 32; 33 și 34,
începând cu data de
31.01.2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei
Siliștea Crucii, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Bacău. Denumire
UAT: Coțofănești. Sectoare
cadastrale: 3. OCPI Bacău
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.3, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14, alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare. Data de început a
afișării: 28.01.2020. Data de
sfârșit a afișării: 27.03.2020.
Adresa locului afișării publice:
sediul Primăriei Coțofănești.
Repere pentru identificarea locației: zona centrală. Cererile de
rectificare ale documetelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei
Coțofănești. Alte indicații utile
pentru cei interesați: d-na
inginer Moise Veta. Informații
privind Programul Național de
Cadastru și Carte Funciară
pentru anii 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI, la
adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.
RNP Romsilva -Administraţia
Parcului Naţional Domogled
-Valea Cemei RA, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Punct de Informare
-Cerna Sat”, propus a fi
amplasat în judeţul Caraș
Severin, comuna Comereva.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraș
Severin, Reșiţa, str.Petru Maior,
nr.73, în zilele de luni-joi, între

orele 08.00-15.00 și vineri între
orele 80.00-13.00, precum și la
sediul RNP Romsilva -Administraţia Parcului Naţional
Domogled -Valea Cemei RA, în
zilele de luni-joi, între orele
08.00-15.00 și vineri, între orele
08.00-13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraș Severin,
Reșiţa, str.Petru Maior, nr.73.
l Comuna Manasia, cu sediul
în comuna Manasia, județul
Ialomița, titular al proiectului
„Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei
Manasia, județul Ialomița”, în
localitatea Manasia, județul
Ialomița, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului
de elaborare a primei versiuni
a proiectului și depunerii solicitării la APM Ialomița pentru
obținerea avizului de mediu
pentru proiectul mai sus menționat. Informațiile privind
potențialul impact asupra
mediului al proiectului propus
pot fi consultate la sediul APM
Ialomița, loc.Slobozia, str.
Mihai Viteazu, nr.1, jud.
Ialomița, în zilele de luni-joi,
între orele 8.00-16.30, și vineri,
între orele 8.00-14.00. Observațiile publicului interesat se
primesc zilnic la sediul APM
Ialomița în termen de 15 zile
calendaristice de la data ultimului anunț.
l SC Crosby Construct SRL,
în faliment, debitor în dosarul
43939/3/2016, aflat pe rol la
Tribunalul București- secția
a-VII-a Civilă, înregistrat la
R e g . C o m e r ț u l u i c u n r.
J40/10254/2002,
CUI:14947293, prin lichidator
judiciar “Cabinet de Insolvență
Ștefănescu Veronica”, desemnată de instanță prin Încheierea de ședința din
12.12.2019, angajează evaluator pentru evaluare imobile- 3
apartamente București și casa
Mogoșoaia 1.500mp teren, în
vederea stabilirii impozitelor
locale. Ofertele vor fi transmise
on-line pe adresa: cabstef@
yahoo.com până la data de
31.01.2020. Telefoane de
contact: 0722.727.947;
0745.155.192.

l MP Riverside Group SRL,
cu sediul în Timișoara, strada
Efta Botoca, nr.1, jud.Timiș, ce
intenționează să obțină de la
Aba Banat aviz de gospodărire
a apelor pentru PUZ- Dezvoltare zonă mixed-use, activități
economice servicii, birouri,
cazare, locuințe de serviciu,
producție nepoluantă, agreement și construire hotel, localizat Ghiroda, CF405975,
CF410343, CF410342,
C F 4 0 0 2 1 9 , j u d e ț Ti m i ș .
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de
producție vor rezulta permanent următoarele tipuri de ape:
ape menajere ce se vor
descărca în bazin vidanjabil
până la extinderea canalizării
în zonă. Această solicitare de
aviz este în conformitate cu
prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu completările și
modificările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină
informații suplimentare referitoare la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul la adresa
indicată. Persoanele care
doresc să transmită sugestii/
observații se pot adresa solicitantului după data de
24.01.2020.
l MP Wake-Up Cafe SRL, cu
sediul în Timișoara, strada Efta
Botoca, nr.1, jud.Timiș, ce intenționează să obțină de la Aba
Banat aviz de gospodărire a
apelor pentru PUZ- Construire
APART HOTEL, localizat
Ghiroda, CF410343, județ
Timiș. Această investiție este
nouă. Ca rezultat al procesului
de producție vor rezulta permanent următoarele tipuri de ape:
ape menajere ce se vor descărca
în bazin vidanjabil până la
extinderea canalizării în zonă.
Această solicitare de aviz este în
conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr.107/1996, cu
completările și modificările ulterioare. Persoanele care doresc să
obțină informații suplimentare
referitoare la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul la adresa
indicată. Persoanele care doresc
să transmită sugestii/observații
se pot adresa solicitantului după
data de 24.01.2020.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Anunt prealabil privind
afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administrativ-teritorială Nănești, din județul
Vrancea anunță publicarea
documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.35, începand cu
data de 30.01.2020, pe perioada de 60 de zile, la sediul
primăriei Nănești, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Proiect de buget local buesti
pentru anul 2020 venituri total /
1803000; - venituri proprii /
496000; - sume defalcate din
TVA pentru finantare cheltuieli
descentralizate / 154000; - sume
defalcate din TVA pentru echilibrare buget local / 1150000; subventie pentru acordarea
ajutorului pentru incalzirea
locuintei / 3000. Cheltuieli total /
1803000. Cheltuieli de functionare / 1618000; - autoritati
publice (51.02.) / 915000; - cheltuieli de personal / 750000; bunuri si servicii / 165000; - alte
servicii publice generale (54.02) /
10000; - bunuri si servicii / 10000;
- ordine publica si siguranta
nationala (61.02) / 15000; bunuri si servicii / 15000; - invatamant (65.02) / 74000; - bunuri
si servicii / 65000; - stimulente
gradinita, sustineri copii CES /
9000; - alte institutii si actiuni
sanitare (66.02) / 5000; - bunuri
si servicii / 5000; - cultura,
recreere si religie (67.02) /
80000; - bunuri si servicii / 80000;
- asistenta sociala (68.02) /
230000; - indemnizatii lunare,
incalzirea locuintei / 230000; servicii dezvoltare publica si
locuinte (70.02) / 129000; - cheltuieli personal / 44000; - bunuri
si servicii / 85000; - protectia
mediului (colectarea deseurilor)
(74.02) / 110000; - bunuri si
servicii / 110000; - transporturi
(84.02) / 50000; - bunuri si
servicii / 50000. Cheltuieli de
dezvoltare / 185000; - Transpor-
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@Diverse
turi (84.02) / 185000; - asfaltare
DC 51 / 40000; - reparatii capitale - podet / 70000; - asfaltare
strazi / 75000. Total cheltuieli / autoritati publice / 915000; - alte
servicii publice generale / 10000;
- ordine publica, situatii de
urgenta / 15000; - invatamant /
74000; - sanatate / 5000; cultura, recreere, religie / 80000;
- asigurari si asistenta sociala /
230000; - servicii, dezvoltare
publica / 129000; - protectia
mediului / 110000; - transporturi
/ 235000. Proiect buget autofinantate pentru anul 2020. Venituri total / 80.000,00 lei - venituri
din prestari servicii (alimentare
cu apa) / 80.000,00 lei / Cheltuieli total / 80.000,00 lei / Alte
servicii in domeniul dezvoltarii
comunale / functionare /
80.000,00 lei; - cheltuieli de
personal / 34.000,00 lei; - bunuri
si servicii pentru intretinere
alimentare cu apa / 46.000,00 lei.
l Tepei Vasile, cu domiciliulin
municipiul Baia Mare, Str. Baii
nr. 1, ap. 2, judetul Maramures,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acrodului de mediu,
pentru proiectul “locuinte
collective mici, racorduri si
bransamente la utilitati”
propus a fi amplasat in municipiul Baia Mare, str. Lamaitei ,
f.n, judetul Maramures. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul APM Maramures, din
localitatea Baia Mare, str. Iza
nr. 1A, in zilele de luni-joi intre
orele 08:00-16:30 si vineri intre
orele 08:00-14:00, si la sediul
beneficiarului. Observatiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Maramures.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Arad se afla
dosarul nr. 13520/55/2019, cu
termen de judecata la data de
13 februarie 2020, avand ca
obiewct cererea petentei Bot
Angelica, cu domiciliul in
Arad, str. Cringului nr. 2, judet
Arad, pentru constatarea
dobandirii de catre aceasta a
dreptului de proprietate cu
titlu de uzucapiune asupra
imobilului compus din teren in
suprafata de 424 mp si casa,
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inscris in CF nr. 342163 si CF
nr. 342164, care figureaza ca
fiind coproprietatea numitilor
Finster ferencz, Funster Ianos,
Finster Iozsef, ciuta Elisabeta,
Schmidt Iosif. Persoanele interesate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai
sus in termen de o luna de la
data publicarii prezentei
somatii.

LICITAŢII
l Agritransver SA prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL scoate la vânzare prin
licitaţie publică pornind de la
75% din valoarea de lichidare:
autoutilitara N2 Renault
Mascot la pretul de 12.078,75
lei fara TVA (14.373,71 lei cu
TVA) si autospeciala N2
Renault Midlum la pretul de
1 1 . 8 8 6 , 7 5 l e i f a r a T VA

(14.145,23 lei cu TVA). Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar in suma
de 500 lei fara TVA şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o
zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în
04.02.2020, ora 11/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în ziua de
11.02.2020, respectiv in data de
18.02.2020 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Compania Energopetrol SA,
societate in reorganizare, prin
administrator judiciar Andrei
Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica, apartamentului
nr. 21, proprietatea Compania

Energopetrol SA, situat in
Moreni, Str. Industriilor, nr. 4A,
Judetul Dambovita, compus
din camera, bucatarie, baie, hol
in suprafata de 42 mp si cota
parte din teren 19/22, nr. cadastral 1281/2/21, la pretul de
8.000 euro, fara TVA. Licitatia
se va organiza la sediul administratorului judiciar in data de
31.01.2020 ora 12:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de
03.02.2020, 05.02.2020,
07.02.2020, 10.02.2020,
12.02.2020, 14.02.2020,
17.02.2020, 19.02.2020,
21.02.2020, la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in
original la sediul administratorului judiciar insotite de toate
documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea

III

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

la licitatie se poate efectua cu
48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii,
precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot
obtine de la administratorului
judiciar, la numerele de telefon
0723357858/ 0244597808,
email: office@andreiioan.ro sau
pe site-ul www.andreiioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de competente profesional pentru transport rutier national si
international de marfa emis pe
numele Olteanu Marilena
Amalia. Il declar nul.
l Pierdut Atestat profesional
transport Marfa, emis pe
numele Bucur Gheorghe Ninel.
Il declar nul.

GATA!
Simplu, nu?

l SC Continental Frigo SRL
declara pierdute si nule
urmatoarele Autorizatii de
Tr a n s p o r t e l i b e r a t e d e
S . A . E . T . :
n r .
5 9 2 2 9 2 / 2 2 . 0 2 . 2 0 1 9 , n r.
592852/13.03.2019 - Turcia,
tara terta si nr. 0502522 Moldova, tara terta.
l Pierdut Carnet student, pe
numele Purice Alexandru,
eliberat de Facultatea de Inginerie a Instalațiilor. Îl declar
nul.
l L A D O M N I TA D I N
M O L D O VA
S R L ,
J/15/384/04.02.2019, CUI
39834796/05.09.2018 pierdut
certificat inregistrare seria B
nr. 3797790/05.02.2019 si certificat constatator eliberat
05.02.2019. Le declar nule.

deficit bugetar interzis în Europa
Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă
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Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr.

369 (7681) ∙ 2,8 lei

Programul
Laptele,
cornul şi
lama de ras

area de lapte, cornuri
cte de 34 milioane de lei pentru furniz mere îngheţate, la
Mureş a prins anul acesta contra
în care a fost implicată - de la
aluri
n Un fabricant de pâine din Ocna
scand
e
roasel
nume
u
celebră pentr
au reziliat acordurile,
matorilor a amendat, autorităţile
şi mere pentru elevi n Firma este
Pag. 5
rile pentru copii n Protecţia Consu
ne de euro
milioa
50
circa
la
lapte stricat şi lame de ras în cornu
statul
cu
ilor
ridicând totalul afacer
dar tot timpul apar contracte noi,

Camere video antibătaie, în grădinițe
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otrăvit cu mercurşi
Fost minifoststru,
ministru al Apelor şi Pădurilor

Doina Pană,
că, la sfârşitul anului
actual deputat PSD, a dezvăluit
ţii cu mercur. Aceasta
2017, a fost victima unei intoxica
are orginea în zona
bănuieşte că atacul asupra sa
r pe care le-a luat.
mafiei lemnului, ca urmare a deciziilo
ţa otrăvitoare a
Doina Pană suspicionează că substan
entul-şoc pentru
Tratam
e.
aliment
în
tă
fost strecura
a durat 12 zile, însă
elimina rea dozei de mercur
din organism poate
eliminarea totală a substanţei
Pag. 7
dura chiar ani de zile.

