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➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Firmă construcții, angajăm 
m u n c i t o r i  c a l i f i c a ț i . 
Tel.0722.375.654.

l Spitalul Municipal Urziceni 
angajează cu contract de muncă 
pe perioadă determinată de 
maxim 6 luni și fără concurs în 
conformitate cu prevederile 
Art. 16 din Anexa 1 din 
Decretul nr. 195/2020, un medic 
în specialitatea epidemiologie. 
La concurs se pot înscrie rezi-
denți aflați în ultimul an de 
pregătire, specialiști sau primari 
confirmați în specialitatea în 
care se publică postul. Dosarul 
de concurs cuprinde următoa-
rele acte: -cererea în care se 
mentionează postul pentru care 
dorește să concureze; -copia de 
pe diploma de licentă și certifi-
catul de specialist sau primar 
pentru medici, medici dentiști, 
farmaciști, și respectiv adeve-
rintă de confirmare în gradul 
profesional pentru biologi, 
biochimiști sau chimiști; -copie 
a certificatului de membru al 
organizației profesionale cu 
viză pe anul în curs; -dovada/
înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una dintre 
sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 
alin. (1) lit. d) sau e), respectiv 
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) 
din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătătii, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ori cele 
de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) 
din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de 
biochimist, biolog și chimist, 
înființarea, organizarea și func-
ționarea Ordinului Biochimiș-
tilor, Biologilor și Chimiștilor în 
sistemul sanitar din România; 
-acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în 
anexa nr. 3 la ordin; -cazierul 
judiciar; -certificat medical din 
care să rezulte că este apt din 
punct de vedere fizic și neurop-
sihic pentru exercitarea activi-
tătii pentru postul pentru care 
candidează; -chitanța de plată a 
taxei de concurs.în valoare de 
150 ron -copia actului de identi-
tate în termen de valabilitate. 
Tematica de concurs și alte 
relații suplimentare se pot 
obține de la biroul RUNOS al 

Spitalului municipal Urziceni, 
tel 0243/255375 int.131 Înscrie-
rile se fac în termen de 3 zile de 
la apariția prezentului anunț, la 
sediul unității iar angajările se 
vor realiză în ordinea înscrierii 
(depunerii dosarului), cu 
condiția îndeplinirii tuturor 
cerințelor din anunț.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să 
închirieze spaţii de depozitare și 
servicii  conexe. Detaliile 
complete pot fi găsite pe site-ul 
www.anaf.ro, sectiunea “Anun-
ţuri” - “Anunţuri de achiziţie de 
bunuri și servicii”.

l În conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, cu modi-
ficările și completările ulteri-
oare, si Regulamentul ASF nr. 
5/2018 art. 125 (2), SC “24 
Ianuarie“ S.A cu sediul în 
Ploiesti, str. Dragalina nr. 18, 
jud. Prahova, având numărul 
de ordine în registrul comer-
ţului J 29/1043/1991, codul unic 
de înregistrare RO 1343490 și o 
cifră anuală de afaceri de peste 
10 milioane lei, confirmă că a 
depus sub numărul 208620129-
2020, din data de 27.04.2020. la 
DGFP Prahova situaţiile finan-
ciare anuale pentru exerciţiul 
financiar 1 ian 2019 - 31 dec 
2019, însoţite de raportul admi-
nistratorului si sunt disponibile 
publicului pe site-ul societatii 
impreuna cu raportul anual.

l SC Tralma SRL, cu sediul în 
sat Corod, comuna Corod, 
nr.537, județul Galați, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de autorizație de 
mediu în scopul desfășurării 
activităților Fabricarea beto-
nului -cod CAEN 2363 și Fabri-
carea altor articole din beton, 
ciment și ipsos -cod CAEN 
2369 pe amplasamentul din sat 
Drăgănești, comuna Drăgă-
nești, nr.1010, județul Galați. 
Informaţii privind impactul 
asupra mediului al activităţilor 
pentru care se solicită autori-
zaţia de mediu pot fi consultate 
zilnic, de luni până joi, între 
orele 8.30 - 16.00 și vineri între 
orele 8.30 - 13.30, la sediul 
Agentiei Pentru Protectia 
Mediului Galati, str. Regiment 
11 Siret, nr.2, Galaţi, judetul 

Galaţi. Observatiile, sugestiile 
și/sau propunerile publicului se 
primesc în scris la sediul A.P.M. 
Galaţi.

l Unitatea Administrativ Teri-
torială Comuna Oancea, titular 
al proiectului „Durabilitate, 
mobilitate și accesibilitatea regi-
unii transfrontaliere Cahul-
Oancea -  îmbunătăț irea 
infrastructurii de transport” 
anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. 
Galați fără evaluarea impac-
tului asupra mediului, fără 
evaluare adecvată și fără evalu-
area impactului asupra corpu-
r i lor  de  apă ,  în  cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului pentru 
proiectul „Durabilitate, mobili-
tate și accesibilitatea regiunii 
transfrontaliere Cahul-Oancea 
- îmbunătățirea infrastructurii 
de transport”, propus a fi 
amplasat în sat Oancea, 
comuna Oancea, județul Galați. 
Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate pe site-ul 
A.P.M. Galați la următoarea 
adresă de internet http://apmgl.
anpm.ro la secțiunea: Regle-
mentări / Acordul de mediu / 
Proiect decizie etapă de înca-
drare. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina 
de internet a APM Galați pe 
adresa de e-mail office@apmgl.
anpm.ro sau prin fax la nr. 
0236.471.009.

l Anunţ public. S.C. Lidl 
Discount S.R.L. cu sediul în sat 
Nedelea, com. Ariceștii Rahti-
vani, DN 72, Crângul lui Bot, 
km 73+810, județul Prahova, 

anunţă public solicitarea de 
obținere a autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket 
Lidl” amplasat în oraș Năvo-
dari, str. D10, nr.1, județul 
Constanța. Persoanele fizice sau 
juridice interesate, pot depune 
eventualele contestații sau 
sugestii, la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului 
Constanța, str. Unirii, nr.23, jud. 
C o n s t a n ț a ,  T e l e f o n : 
0241/546.696, e-mail: office@
apmct.anpm.ro.                                  

l Comunicat de presă. URB 
Rulmenți Suceava SA infor-
mează că Raportul Anual 2019, 
întocmit conform Regulamen-
tului ASF nr.5/2018, a fost 
depus la ASF și la BVB și se 
află la dispoziția acționarilor la 
sediul societății din Suceava, 
Zona Ind.Scheia, fn. Raportul 
Anual 2019 se găsește și pe pag.
Web a societății: www.urb-s.ro. 
Informații suplimentare la 
telefon: 0330.101.605,  între 
orele 8.00-16.00.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Administratorul 
unic al SC REMAT MG SA 
convoacă, conform Legii 
31/1990 actualizată art. 117 
alin.1, în data de 29.05.2020, 
ora 09.00, la sediul fiscal al soci-
etaţii din localitatea Frumușeni, 
FN, Județul Arad, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, care va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobare situații 
financiare la 31.12.2019. 2.
Diverse. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor se 
poate ţine și prin mijloace video 
de comunicare la distanţă, 
având în vedere limitarea de 
deplasare impusă de măsurile 
anti Covid-19. În cazul în care 
nu sunt întrunite condiţiile 

cerute de lege și neîntrunirii 
cvorumului, a doua convocare 
se face în data de 30.05.2020, 
ora 09.00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi.

l Convocator. Administratorul 
unic al SC REMAT MG SA 
convoacă, conform Legii 
31/1990 actualizată art. 117 
alin. 1, în data de 12.06.2020, 
ora 11.00, la sediul fiscal al 
societăţii din localitatea Frumu-
șeni ,  FN, Județul  Arad, 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, care va 
avea următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobare majorare capital 
social. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionailor se 
poate ţine și prin mijloace video 
de comunicare la distanţă, 
având în vedere limitarea de 
deplasare impusă de măsurile 
anti Covid-19. În cazul în care 
nu sunt întrunite condiţiile 
cerute de lege și neîntrunirii 
cvorumului, a doua convocare 
se face în data de 15.06.2020, 
ora 11.00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi.

l Convocator. Administratorul 
unic al Vinilacrilconsult SA, cu 
sediul în orașul Râșnov, str.
Câmpului, nr. 1, județul Brașov, 
înregistrată la Registrul Comer-
țului cu nr.J08/508/1991, în 
conformitate cu prevederile 
art.15 din Statut și cu dispozi-
țiile Legii nr.31/1990 republi-
cată, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționa-
rilor în data de 12.05.2020, ora 
11.00, la sediul societății, pentru 
toți acționarii societății înregis-
trați în Registrul Acționarilor 
până la data de 01.05.2020, cu 
următoarea ordine de zi: 1)
Alegerea domnului Ionescu 
Mircea Corneliu pentru un nou 
mandat de administrator cu o 

DIVERSE

SC TAURUS CONSTUR SRL, cu sediul ȋn str. Str Brândușelor, nr. 66, Sector 3, Bucureș�, ȋnregistrată cu

nr. J40/11772/2006, CUI RO18866051, în calitate de �tular, informează pe cei interesați de depunerea

solicitării pentru emiterea Acordului de mediu al obiec�vului �Construire Pensiune Turis�că S+P+2E+Er-

Corp 1, Corp 2 Centru SPA cu Sală mul�funcțională P+E�, în Orașul Bușteni, str. Clăbucet nr. 6. 

Informații se pot solicita la sediul APM Prahova, din Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 306, Ploieș�,

de luni până vineri. 

Propuneri sau contestații se pot depune la sediul APM Prahova, transmite prin poștă la adresă sau

electronic la: office@apmph.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.



II ANUNȚURI

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

Marți, 28 aprilie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

durată de 4 ani. 2) Alegerea 
Comisiei de Cenzori. Propune-
rile sunt următoarele: Exfin 
SRL, doamna Grama Lucia 
Crist ina,  domnul Lungu 
Dumitru. Propunerea pentru 
cezorul supleant este doamna 
Paraschivescu Si lvia .  3) 
Diverse. Acționarii care se vor 
prezenta la AGOA se vor legi-
tima cu buletinul sau cartea de 
identitate și, după caz, cu 
procură specială dată de cei pe 
care îi vor reprezenta. Procurile 
speciale vor fi depuse până la 
data de 12.05.2020, ora 10.00. 
În cazul în care, ca urmare a 
convocării, nu se întrunește 
cvorumul prevăzut de actul 
constitutiv, adunarea se va 
întruni în același loc în data de 
13.05.2020 (a doua zi), la 
aceeași oră și cu aceeași ordine 
de zi. Administrator Unic, 
Ionescu Mircea Corneliu.

l Hotărâre Nr.2 a Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor METEX COM SA, cu 
sediul în Dej, P-ța 16 Februarie, 
nr.3, jud.Cluj, convocată prin 
anunţul publicat prin Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
IV-a, nr. 1084/19.03.2020 și 
ziarul „Jurnalul Național” din 
data de 19.03.2020. Întrunită în 
data de 23.04.2020, la sediul 
societăţii din Dej, str.P-ța 16 
Februarie nr.3, jud.Cluj, la 
prima convocare. În prezența 
acţionarilor reprezentând 
89,35%, din capitalul social. 
Hotărăște: Cu privire la rezul-
tatul votului la punctele înscrise 
pe ordinea de zi: 1.Se aprobă 
raportul de gestiune a Consi-
liului de Administraţie pe anul 
2019. (voturi pentru 85.435 
(89.35% din capitalul social) 
-voturi împotrivă 0). 2.Nu se 
aprobă descărcarea de gestiune 
a Consiliului de Administraţie 
pentru activitatea din anul 
2019. -voturi pentru 33.604 
(35.13%) -voturi împotrivă 
38.257 (40%) -abţineri 13.592 
(14.22%). Având în vedere 
respingerea descărcării gesti-
unii, votul asupra acestui punct 
se va relua la următoarea 
AGOA. 3.Se aprobă raportul de 
audit financiar pe anul 2019 
(-voturi pentru 85.435 (89.35%) 
-voturi împotrivă 0). 4.Se 
aprobă bilanţul contabil și a 
contului de profit și pierderi pe 

anul 2019 (-voturi pentru 
85.435 (89.35%) -voturi împo-
trivă 0). 5. Se aprobă reparti-
zarea profitului net realizat în 
anul 2019 (-voturi pentru 
85.435 (89.35%) -voturi împo-
trivă 0). 6.Se aprobă proiectul 
bugetului de venituri și cheltu-
ieli pe anul 2020 și a progra-
mului de investiţii pe anul 2020 
(-voturi pentru 85.435 (89.35%) 
-voturi împotrivă 0). 7.Se 
p r e l u n g e ș t e  m a n d a t u l 
membrilor Consiliului de admi-
nistraţie prin realegerea acelo-
rași membri și se stabilește 
remuneraţia acestora. Au fost 
aleși prin reconfirmare lor, 
următorii membri: Cornea 
Marius Romulus, cetățean 
român -voturi pentru 51.849 
-președinte. Cimpean Vasile, 
cetățean român -voturi pentru 
85.453 -membru. Georgiu 
Alexandru, cetățean român 
-voturi pentru 85.453 -membru. 
Hidisan Miruna Carmen, cetă-
țean român -voturi pentru 
85.453 -membru. Tomita 
Tiberiu Florin, cetățean român 
-voturi pentru 85.453 -membru. 
8.Se numește ca auditor finan-
ciar pe Conf.Universitar 
Dr.Fatacean Gheorghe, stabi-
lește durata contractului pe o 
perioadă de 4 ani -voturi pentru 
85.435 (89.35%) -voturi împo-
trivă 0. 9.Se aprobă data de 
19.05.2020 să fie data de înre-
gistrare pentru identificarea 
acţionarilor și a datei de 
18.05.2020 ca ex-date. (-voturi 
pentru 85.435 (89.35%) -voturi 
împotrivă 0). Prezenta s-a 
redactat în cinci exemplare 
originale din care două pentru 
depunere la ORC Cluj, astăzi, 
data de 25.04.2020.

l Convocator. Administratorul 
unic al VINILACRILCON-
SULT SA, cu sediul în orașul 
Râșnov, str.Câmpului, nr.1, 
județul Brașov, înregistrată la 
Registrul Comerțului cu nr.
J08/508/1991, în conformitate 
cu prevederile art.15 din Statut 
și cu dispozițiile Legii nr.31/1990 
r e p u b l i c a t ă ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor în data de 
12.05.2020, ora 12.00, la sediul 
societății pentru toți acționarii 
societății înregistrați în Regis-
trul Acționarilor până la data 
de 01.05.2020, cu următoarea 

ordine de zi: 1)Completarea 
obiectului de activitate prin 
adăugarea următoarelor coduri 
CAEN în activitatea societății: 
2020- Fabricarea pesticidelor și 
a altor produse agrochimice; 
2041- Fabricarea săpunurilor, 
detergenților și a produselor de 
întreținere, cosmetice și de 
parfumerie; 2042- Fabricarea 
parfumurilor și a produselor 
cosmetice (de toaletă); 2053- 
Fabricarea uleiurilor esențiale; 
4645- Comerț cu ridicata al 
produselor cosmetice și de 
parfumerie; 4675- Comerț cu 
ridicata al produselor chimice, 
4690- Comerț cu ridicata nespe-
cializat; 4719- Comerț cu 
amănuntul în magazine nespe-
cializate, cu vânzare predomi-
nantă de produse nealimentare; 
4775- Comerț cu amănuntul al 
produselor cosmetice și de 
parfumerie, în magazine specia-
l izate ;  4789-  Comerț  cu 
amănuntul prin standuri, 
chioșcuri și piețe al altor 
produse; 4791- Comerț cu 
amănuntul prin intermediul 
caselor de comenzi sau prin 
internet; 5210- Depozitări; 
5224- Manipulări; 7120- Activi-
tăți de testări și analize tehnice; 
7211- Cercetare-dezvoltare în 
biotehnologie; 8230- Activități 
de organizare a expozițiilor, 
tîrgurilor și congreselor; 8292- 
Activități de ambalare. Acțio-
narii care se vor prezenta la 
AGEA se vor legitima cu bule-
tinul sau cartea de identitate și, 
după caz, cu procură specială 
dată de cei pe care îi vor repre-
zenta. Procurile speciale vor fi 
depuse până la  data de 
12.05.2020, ora 10.00.

l Convocator. Consiliul de 
Administraţie al Societăţii ANA 
TELEFERIC SA, persoană 
juridică română cu sediul în 
Poiana Brașov, Hotel Sportu-
rilor, judeţul Brașov, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
B r a ș o v  J / 0 8 / 9 8 8 / 1 9 9 8 , 
CUI:RO8698066, prin repre-
zentant Președinte, domnul 
Pascariu Corneliu Dan, în 
conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 privind societățile 
și ale Actului constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor socie-
tăţii în data de 29 mai 2020, ora 
12.00, în Poiana Brașov, Hotel 

“Sporturilor”, judeţul Brașov, 
pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă 04 mai 2020, 
cu următoarea ordine de zi: 1.
Analiza și aprobarea situaţiilor 
financiare anuale pentru exerci-
ţiul financiar 2019, după 
prezentarea raportului adminis-
tratorilor și auditorului finan-
ciar; 2.Aprobarea repartizării pe 
destinaţii a profitului aferent 
anului 2019; 3.Descărcarea de 
gestiune a administratorilor, 
pentru exerciţiul financiar 2019; 
4.Aprobarea bugetului de veni-
turi și cheltuieli pentru anul 
2020; 5.Alegerea administrato-
rilor societăţii ANA TELE-
FERIC SA, ca urmare a 
expirării mandatului adminis-
tratorilor actuali, stabilirea 
duratei mandatului administra-
torilor și a indemnizaţiei aces-
t o r a ;  6 . D e s e m n a r e a 
reprezentantului acţionarilor 
pentru semnarea actului consti-
tutiv actualizat, pentru perfec-
t a r e a  d o c u m e n t e l o r  ș i 
înregistrarea lor la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Brașov. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfășurare 
a Adunării generale ordinare a 
acţionarilor, a doua adunare 
generală ordinară va fi convo-
cată pentru data de 30 mai 
2020, în același loc, la aceeași 
oră, cu aceeași ordine de zi.

l Consiliul de Administrație al 
SC SOPMET SA, cu sediul 
social în București, Bdul.Preci-
ziei, nr.36, sector 6, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr.
J40/5156/1991, Cod Unic de 
Înregistrare 444496, convoacă 
prin prezenta, în temeiul art.117 
din Legea 31/1990 republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare și al art.16 din Actul 
constitutiv, toţi acţionarii socie-
tăţii în data de 29.05.2020, ora 
15.00, la sediul societăţii din 
București, Bdul.Preciziei, nr.36, 
sector 6, la ședinţa Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor, având următoarea ordine 
de zi: 1.Aprobarea Raportului 
de gestiune privind exercițiul 
financiar al anului 2019, 
prezentat de Consiliul de Admi-
nistrație al SC SOPMET SA și 
descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administrație; 

2.Aprobarea bilanțului contabil, 
contul de profit și pierdere, 
anexele la bilanț și notele expli-
cative pentru exercițiul anului 
2019; 3.Prezentarea Raportului 
auditorului societății, MORE 
AUDIT ONE SRL, pentru anul 
2019; 4.Aprobarea rezultatului 
contabil, profit sau pierdere, pe 
anul 2019 și repatizarea aces-
tuia în cazul profitului. 5.Să se 
stabilească bugetul de venituri 
și cheltuieli și programul de 
activitate pentru exercițiul 
financiar al anului următor; 6.
Prelungirea mandatului audito-
rului More Audit One SRL, cu 
sediul în București, sector 4, str.
Radu Vodă, nr.28, înregistrat la 
Registrul Comerțului București 
sub nr.J40/7283/1999, având 
cod unic de înregistrare 
12046150, atribut fiscal RO, 
reprezentat legal de dna Dinca 
Ana, pentru o perioadă de 3 ani 
de zile, cu începere de la expi-
rarea mandatului precedent, 
mandatul acesteia urmând a fi 
valabil de la data de 06.05.2020 
până la data de 05.05.2023. În 
situaţia în care nu se va întruni 
cvorumul legal în data de 
29.05.2020, se convoacă cea 
de-a doua Adunare Generală 
Ordinară a Acţionarilor, în data 
de 31.05.2020, ora 15.00, la 
adresa anterior menţionată. 
Toate documentele aflate și/sau 
la care se face referire în 
ordinea de zi se află la sediul 
societății spre consultare și 
analiză, în zilele lucrătoare, de 
la ora 08.00-15.30.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru lucrări de 
proiectare, furnizare și execuție 
echipamente HVAC și Patinuar 
pentru Clădire C1 din cadrul 
proiectului „Modernizare și 
reabilitare Parc Pantelimon”. 
„Documentația de atribuire” se 
poate solicita la adresa de 
email: achizitii@as3-strazi.ro 
sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu nr.1M (Parc Pante-
limon), Sector 3, București. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 04.05.2020, ora 10.00.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu 
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr. 
32C, organizeaza procedura 
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“licitatie deschisa”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului de achi-
zitie: FILER DE CALCAR SI 
CIMENT. Procedura de achi-
zitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului 
privind organizarea si desfasu-
rarea achizitiilor” al SC 
CITADIN SA Iasi. Pentru 
participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa 
indeplineasca conditiile cerute 
in “Documentatia de achizitie”. 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii 
www.citadinis.ro si va fi acce-
sata pana pe data de 18.05.2020 
pe baza de cod unic de acces, ce 
va fi comunicat doar persoa-
nelor care solicita in scris 
accesul la documentatie cu date 
de identificare clara si cu decla-
ratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul infor-
matic al societatii. Criteriul 
care va fi aplicat pentru evalu-
area ofertelor: pretul cel mai 
scazut. Documentatia de ofer-
tare va fi depusa la sediul SC 
CITADIN SA pana la data de 
18.05.2020, ora 10:00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc la 
data de 18.05.2020, ora 12:00, la 
sediul S.C. CITADIN S.A. 
Relatii suplimentare privind 
procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot 
obtine la tel.: 0751048290.

l Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului 
imobil, reprezentand teren/
constructii, inscris in C.F. 
nr.30101/Slatina-Timis, nr. top: 
31 - Sadova Veche, Cad: C1, 
Top: 31, aflat in proprietatea 
debitoarei S.C. Mannheim Oil 
S.R.L., situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, sat 
Sadova Veche, nr.158, denumita 
generic “Statie distributie 
carburanti”. Pretul de pornire 
al licitatiei  este de 70% din 
pretul de evaluare, respectiv 
1.001.418 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 29.05.2020, orele 
12.00, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. 
In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data 
de 29.06.2020, orele 12.00.

l Consiron SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor imobile 
reprezentand: a) teren /
constructie inscris in C.F. nr. 
33677/Resita, numar cad: 3427, 
Top: (856/1/2/, 856/2/2)/3, 
constructie nr. cad: 3427, Top: 
(856/1/2/, 856/2/2)/3, in supra-
fata de 708 mp, reprezentand 
Hala Industriala si teren 
aferent, pret pornire licitatie = 
372.289 lei + T.V.A. conform 
Cod Fiscal; b) imobil /spatiu 
comercial  inscis in C.F. nr. 
32340-C1-U1/Resita, nr. Top: 
G200/4/10/2/SC I/P/II, in supra-
fata construita de 62,37 mp, 
pret pornire licitatie = 285.839 
lei + T.V.A. conform cod Fiscal; 
c) Imobil /spatiu comercial 
inscis in C.F. nr.32337-C1-U2/
R e s i t a ,  n r .  T o p : 
G100/a/8/2/3/P/1/I, in suprafata 
construita de 122,73 mp, pret 
pornire licitatie = 251.370 lei + 
T.V.A. conform cod Fiscal; d) 
Imobil /teren inscris in C.F. nr. 
31002 /Baile Herculane, cad: 
336/2, top 289/a/2, în suprafață 
de 412 mp, pret pornire licitatie 
= 42.724 lei + T.V.A. conform 
cod Fiscal si respectiv imobil/
teren inscris in C.F. nr. 31003/
Baile Herculane, cad: 335/2, top 
290/d/2- Pecinisca, în suprafață 
de 643 mp, pret pornire licitatie 
= 66.678 lei + T.V.A. conform 
cod Fiscal. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 100% din pretul 
de evaluare -t.v.a. conform cod 
fiscal. 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 1.000 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 
11.05.2020, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin, după cum 
urmează: a) ora 10.00 pentru 

bunul imobil reprezentând 
teren/constructie inscris in C.F. 
nr. 33677/Resita, numar cad: 
3427, Top: (856/1/2/, 856/2/2)/3, 
constructie nr. cad: 3427, Top: 
(856/1/2/, 856/2/2)/3, in supra-
fata de 708 mp, reprezentand 
Hala Industriala si teren 
aferent; b) ora 11.00 pentru 
bunul imobil reprezentând 
imobil/spatiu comercial inscis in 
C.F. nr.32340-C1-U1/Resita, nr. 
Top: G200/4/10/2/SC I/P/II, in 
suprafata construita de 62,37 
mp; c) ora 12.00 pentru bunul 
imobil reprezentând Imobil /
spatiu comercial inscis in C.F. 
nr.32337-C1-U2/Resita, nr. Top: 
G100/a/8/2/3/P/1/I, in suprafata 
construita de 122,73 mp; d) ora 
13.00 pentru bunul imobil 
reprezentand Imobil/teren 
inscris in C.F. nr. 31002/Baile 
Herculane, cad: 336/2, top 
289/a/2, în suprafață de 412 
mp, respectiv imobil/teren 
inscris in C.F. nr. 31003/Baile 
Herculane, cad: 335/2, top 
290/d/2- Pecinisca, în suprafață 
de 643 mp. In caz de neadjude-
care, se va organiza o noua lici-
tatie in data de 18.05.2020, 
orele 10.00, orele 11.00, orele 
12.00, respectiv orele 13.00, în 
conformitate cu ordinea stabi-
lită pentru licitatia publica din 
data 11.05.2020.

l Abi Automotion SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a  bunurilor 
mobile/imobile reprezentand: 
autoturism Opel Astra , serie 
șasiu  WOLOTGF355G017413, 
n u m ă r  î n m a t r i c u l a r e 
AR-52-ABI = valoare pornire 
licitatie = 512,5 euro; autotu-
rism Opel Astra, serie șasiu 
WOLOTGF695G102370, 
n u m ă r  î n m a t r i c u l a r e 
AR-16-ABI = valoare pornire 
licitatie = 750 euro; autoturism 
Opel Caravan, serie șasiu 
WOLOTGF355G015532, 
n u m ă r  î n m a t r i c u l a r e 
AR-46-ABI = valoare pornire 
licitatie = 525 euro; Ford 
M o n d e o ,  s e r i e  ș a s i u 
WF04XXBBB45M70312, 
n u m ă r  î n m a t r i c u l a r e 
AR-99-ABI = valoare pornire 
licitatie = 500 euro; stoc mărfuri 
piese auto= valoare pornire 
licitatie = 119.650 euro. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 
50% din pretul de evaluare, in 

lei  la cursul bnr de la data lici-
tatiei + 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 15.05.2020, orele 
10.00, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. 
In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data 
de 29.05.2020, orele 10.00, iar in 
caz de neadjudecare se va orga-
niza o noua licitatia publica in 
data de 15.06.2020, orele 10.00, 
respectiv data de 29.06.2020, 
orele 10.00

l Debitorul M. Florin Tomescu 
Persoana Fizica Autorizata, cu 
sediul în sat Rogova, com.
Rogova str. Principala nr.572 
jud.Mehedinti, CIF: 27865306, 
î n m a t r i c u l a t  s u b  n r. 
F25/1141/2010, aflat în proce-
dură de faliment in bankruptcy, 
en  fa i l l i te  în  dosar  nr. 
4111/101/2017 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentat de Popescu 
Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare 
bunurile mobile conform inche-
ierii din data de 25.09.2019 
pronuntata de Tribunalul 
Mehedinti si dispozitiile art 768 
N.C.P.C: - plug 3 brazdare la 
pretul de 1990 lei; -masina erbi-
cidat 600 le la pretul de 2490 
lei; -grapa cu discuri de 3.2 m la 
pretul de 4355 lei; -semanatoare 
sup 29 bp la pretul de 15225 lei. 
Preturile nu includ TVA. Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobil 
descrisă anterior, o reprezinta 
sentinta nr.68/2017 din data de 
22.11.2017 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 
4111/101/2017. Licitaţia va avea 
loc prin videoconferinta publica 
la data de 13.05.2020 orele 
15:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta 
de licitaţie prin videoconferinta 
publica faptul că sunt obligaţi 

să depuna pana la data de 
12.05.2020 orele 17.00 o 
garanţie reprezentand 10% din 
preţul de pornire al licitaţie si sa 
achiziționeze caietul de sarcini 
in suma de 100 lei. Ghidul 
privind instalarea modului de 
participare la licitatie prin vide-
oconferinta publica va fi comu-
nicat participantilor, ulterior 
indeplinirii de catre acestia a 
conditiilor de participare la 
licitatie prin videoconferinta 
publica (achitare garantie parti-
cipare si caiet de sarcini). 
Cerinte minime in vederea 
participarii/conectarii la lici-
tatia prin videoconferinta 
publica: - existanta unui cont 
google sau gmail; - un computer 
sau un telefon cu o cameră foto 
și un microfon; - o conexiune la 
date mobile sau internet; 
Invităm pe toti cei care vor sa 
se prezinte la ședinţa de licitaţie 
la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop și pâna la 
acel termen să depună oferte de 
cumpărare. In masura in care 
nu se obtine pretul de incepere 
a licitatiei prin videoconferinta 
publica din data de 13.05.2020, 
la acelasi termen bunurile vor fi 
scoase la vanzare la pretul 
diminuat cu 25% fata de pretul 
initial, conform art. 768 alin.2 
din N.C.P.C. Relaţii la tele-
f o a n e :  0 7 5 2 8 1 9 0 5 1 , 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  t e l . / f a x  : 
0252354399, sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Debitorul SC Ortoptimed 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str.B - dul Carol I, nr.73, jud.
Mehedinţi, J25/173/1996, CIF: 
8347596, aflata în procedură de 
faliment in bankruptcy, en 
f a i l l i t e  î n  d o s a r  n r. 
5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata 
de Popescu Emil, cu sediul în 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare la preturi diminuate cu 
85% fata de preturile stabilite 
prin raportul de evaluare 
conform hotarare adunare 
creditori din data de 24.04.2020: 
- stoc rame de ochelari in suma 
de 20394,00 lei; - stoc lentile de 
ochelari in suma de 41031,00 



IV ANUNȚURI

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

Marți, 28 aprilie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

lei; - stoc accesorii ochelari in 
suma de 282,00 lei; - obiecte de 
inventar in suma de 1146,75 lei. 
Preţurile nu includ T.V.A. Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile  
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 707/2014 din data de 
10.06.2014 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 
5772/101/2013 af lat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc prin videocon-
ferinta publica la data de 
12.05.2020 orele 15:00.  - 
Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei 
organizate prin videoconferinta 
publica și să achiziționeze 
caietul de sarcină în suma de 
250,00 lei. Contul unic de insol-
vență al debitoarei SC Ortop-
timed SRL Drobeta Tr. Severin 
este RO11 BRMA 0999 1000 
8382 9142 deschis la Banca 
Romaneasca SA Sucursala Dr. 
Tr. Severin. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa 
de  l ic i taţ ie  d in  data  de 
12.05.2020 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină până la data 
de 11.05.2020 orele 17:00 la 
adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi. Ghidul 
privind instalarea modului de 
participare la licitatie prin vide-
oconferinta publica va fi comu-
nicat participantilor, ulterior 
indeplinirii de catre acestia a 
conditiilor de participare la lici-
tatie prin videoconferinta 
publica (achitare garantie parti-
cipare si caiet de sarcini). 
Cerinte minime in vederea 
participarii/conectarii la licitatia 
prin videoconferinta publica: - 
existanta unui cont google sau 
gmail; - un computer sau un 
telefon cu o cameră foto și un 
microfon; - o conexiune la date 
mobile sau internet. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile descrise 
anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 

pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Precizăm faptul că bunurile 
mobile descris mai sus se vând 
libere de sarcini, precum ipoteci, 
garanții reale mobiliare sau 
drepturi de retenție, de orice fel, 
ori măsuri asiguratorii cu 
exceptia masurilor asiguratorii 
sau masurilor preventive speci-
fice, instituite in cursul proce-
sului penal conform dispozițiilor 
art. 53 din Legea 85/2006. 
Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi, telefon 0742592183, 
tel./fax: 0252354399 sau la 
adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL prin ec. Emil 
Popescu.

l Anunț privind închirierea 
prin licitație publică a unor 
spații aparținând domeniului 
public al județului Vaslui. 1. 
Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, 
precum - denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
datele de contact, persoana de 
contact: Consiliul Judeţean 
Vaslui - CUI 3394171, str. Ştefan 
cel  Mare,  nr.  79,  telefon 
0235.361.089 - interior 113, fax 
0235.361.090, e-mail -patri-
moniu@cjvs.eu, persoană de 
contact: Atasiei Andrei. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunurilor care urmează să fie 
închiriate: Imobilul, af lat în 
domeniul public al județului 
Vaslui, din incinta căruia se vor 
închiria spațiile, se află în muni-
cipiul Vaslui, strada General Ion 
Rășcanu, este compus din 7 
birouri, două holuri, o magazie 
și este identificat prin cartea 
funciară nr. 79331-C1 UAT 
Vaslui. Cele două holuri de acces 
vor reprezenta spații comune și 
nu vor fi aplicate taxe de închi-
riere pentru ele. Se vor scoate la 
licitație doar spațiile de birouri 
din acest imobil, în număr de 
șapte, având o suprafață totală 
de 106,04 mp astfel: birou nr. 2 - 
9,69 mp; birou nr. 4 - 15,07 mp; 
birou nr. 5 - 15,71 mp; birou nr. 6 
- 9,93 mp; birou nr. 7 - 16,14 mp; 
birou nr. 8 - 16,38 mp; birou nr. 

10 - 23,12 mp. Închirierea a fost 
aprobată prin H.C.J nr. 67 din 
13.04.2020, conform O.U.G. nr. 
57/2019. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire a fost 
întocmită în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 57/2019. 
3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atri-
buire poate fi cumpărată de la 
Consiliul judeţean Vaslui, 
camera 212, Etaj II. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
locatorului, de la care se poate 
obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Direcţia 
Economică –Biroul Adminis-
trarea Domeniului Public și 
Privat al Județului, din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Cosiliului judeţean Vaslui. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea documentației 
de atribuire: 20 lei achitarea 
Documentaţiei de atribuire la 
casieria Consiliului Judeţean 
Vaslui, după care, pe baza 
chitanţei, se va elibera caietul de 
sarcini la etaj II camera 212. În 
contul IBAN RO97TREZ 
65621330250XXXX - Ulterior 
tranzacției se trimite dovada 
plății pe patrimoniu@cjvs.eu, iar 
pe adresa de email de pe care s-a 
trimis dovada, se va pune la 
dispoziție documentația de atri-
buire în format electronic. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11.05.2020, ora 15. 
Se va răspunde în maxim 5 zile 
lucrătoare de la primirea clarifi-
cării. 4. Informaţii privind ofer-
tele - informațiile despre 
conținutul plicului exterior și 
interior se găsesc în documen-
tația de atribuire: Ofertele se 
redactează în limba română și se 
depun în două plicuri închise și 
sigilate, unul exterior și unul 
interior la registratura Consi-
liului Județean Vaslui. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
20.05.2020, ora 15. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele se depun la sediul 
Consiliului Judeţean Vaslui, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 79 -Regis-
tratură - Parter. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5. Data și locul la care se va 

desfășura ședinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
25.05.2020, sediul Consiliului 
Judeţean Vaslui, ora 10. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Vaslui - 
Secţia contencios administrative 
și fiscal, situat în municipiul 
Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 
54, cod poștal 730171, tel/fax 
0235/311582, judeţul Vaslui, 
e-mail - tr-vaslui@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 
23.04.2020.

l Spitalul de Boli Cronice 
Câmpeni organizează în data de 
22.05.2020 licitație publică 
deschisă cu strigare pentru 
vânzarea mijlocului fix -echipa-
ment radiologic Mercury 332 
-aflat în patrimoniul unității 
sanitare. Informații suplimen-
tare: -echipamentul radiologic 
Mercury 332 poate fi văzut la 
sediul Spitalului de Boli Cronice 
Câmpeni (în cadrul laboratorului 
de radiologie și imagistică medi-
cală) din localitatea Câmpeni, 
str.Crișan, nr.11, c.p.515.500, jud.
Alba; -instituțiile publice intere-
sate pot transmite până la data 
de 15.05.2020 adresele în vederea 
transmiterii fără plată a mijlo-
cului fix -echipament radiologic 
Mercury 332 -conform prevede-
rilor HG 841/1995 cu modifică-
rile și completările ulterioare; 
-licitația publică deschisă cu stri-
gare pentru vânzarea mijlocului 
fix -echipament radiologic 
Mercury 332 -va avea loc în data 
de 22.05.2020, ora 11.30, la sediul 
Spitalului de Boli Cronice 
Câmpeni  d in  loca l i ta tea 
Câmpeni, str. Crișan, nr.11, 
c.p.515.500, jud.Alba. Următoa-
rele licitații publice deschise cu 
strigare (dacă va fi cazul) care 
vor fi organizate pentru vânzarea 
mijlocului fix -echipament radio-
logic Mercury 332 -vor fi effec-
tuate /realizate cu respectarea 
publicității /comunicării datelor 
de desfășurare în conformitate 
cu prevederile HG 841/1995 cu 
modificările și completările ulte-
rioare; -relații/informații despre 
mijlocul fix -echipament radio-
logic Mercury 332 -care este scos 

la vânzare se pot obține la 
număru l  de  t e l e fon / fax : 
0258.771.582; -condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească poten-
țialii achizitori spre a fi admiși la 
licitația publică deschisă cu stri-
gare sunt: a.) chitanța de achitare 
a cotei de cheltuieli de partici-
pare la licitație, eliberată de casi-
eria instituției publice; b.) copie 
de pe certificatul de înmatricu-
lare la Registrul comerțului și 
codul fiscal, pentru persoanele 
juridice române sau actul de 
identitate pentru persoanele 
fizice; -documentele de partici-
pare la licitația publică deschisă 
cu strigare pentru vânzarea 
mijlocului fix -echipament radio-
logic Mercury 332 -se primesc cu 
cel mult 5 zile înaintea datei 
stabilite pentru ținerea licitației 
de vânzare a mijlocului fix -echi-
pament radiologic Mercury 332-; 
-prețul de pornire a licitație este 
de 225.054 Lei; -cota de cheltuieli 
de participare este de 500Lei.

PIERDERI
l Pierdut rezoluţie la Cerrtifi-
catul de Înregistrare, pentru 
Ciornei Dumitru PFA, CUI 
1 9 2 6 9 9 8 1  d i n  d a t a  d e 
01.01.2007, F08/817/10.09.2003. 
O declar nulă.

l Adimar Ideal Construct SRL, 
sediu: sat Căscioarele, Com. 
Găiseni, Jud. Giurgiu, Str. Înfun-
data, nr.37, J52/8/2013, CUI: 
31074008, declarăm pierdute și 
nule Certificatul de Înregistrare 
și certificatele constatatoare cf 
L359/2004 pentru sediul social și 
pentru terți.

l Pierdut certificat pregatire 
profesională a conducătorului 
auto, seria RG 5234865N, nr. 
0424179000 eliberat de A.R.R. 
Suceava la 03.11.2017, valabil: 
24.10.2022 pe numele: Stan 
Marius– Albert. Se declară nul.

l Pierdut certificat înregistrare 
al societății Evrika Prodcom 
SRL, J10/1254/2005, CUI: 
18125350. Se declară nul.

l Pierdut legitimatie de 
angajat nr. 123 pe numele 
Ana Maria Busoniu, emisa de 
Ministerul Fondurilor Euro-
pene in anul 2016. O declar 
nula.


