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OFERTE SERVICIU
l Angajez femeie pentru a îngriji
bătrână la domiciliu. Detalii la telefon:
0744. 570.024.
l SC Jamed Foods SRL angajăm bucătar,
full-time, specific francez. Detalii
tel.0742.891.476.
l SC Mono Bau SRL, cu sediul social în
loc. Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 18,
ap. 1, jud. Harghita, pune la dispoziție 14
locuri de muncă pentru muncitori necalificați în construcții. Detalii la tel.
0744.691.401.
l UM 02214 București, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concursuri de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post de civil contractual:
economist specialist IA, studii superioare
cu diplomă de licență în domeniul
economic, specializarea contabilitate și
informatică de gestiune, și vechime în
muncă de minim 6 ani și 6 luni. Concursurile vor avea loc astfel: -18 și
20.11.2019, între orele 09.30-13.00 (proba
scrisă); -25 și 27.11.2019, între orele 09.3013.00 (interviul), la sediul UM 02214
București, strada Antiaeriană, nr.6-8,
Sector 5, București. Data-limită de depunere a dosarelor la sediul UM 02214
București este 08.11.2019, ora 15.30. Date
de contact: tel.021.410.01.50, interior: 350,
persoană de contact: Mircea Bădescu,
secretar.
l Abando SRL, cu sediul în București,
str.Sfântul Constantin, nr.2, et.6, ap.18,
Sector 1, J40/12994/2015, CUI: 35160900,
angajează secretară cod COR 412001.
Cerinţe: studii superioare; experienţă 5
ani în domeniul secretariatului; capacitate
bună de analiză și sinteză a informaţiilor;
limba engleză și limba bulgară, scris și
vorbit la nivel avansat; flexibilitate/adaptabilitate/rezistență la stres/muncă în
echipă. Cei interesaţi pot depune CV-ul,
însoțit de actele de studii și scrisoarea de
intenţie pe adresa de e-mail: avocatalatar@gmail.com, până pe data de
01.11.2019, inclusiv. Selecţia va avea loc
în data de 04.11.2019 și se va face în baza
documentelor transmise prin e-mail.
l Unitatea Militară 01915 Cristian din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru încadrarea postului
vacant de personal civil contractual de
execuție, muncitor calificat I (sudor),
studii medii, vechime în muncă 6 ani și 6
luni. Concursul se va desfășura, la sediul
U.M. 01915 Cristian, astfel: -13.11.2019,
până la ora 15.00- data limită de depunere a dosarelor; -21.11.2019, începând cu
ora 10.00- proba practică; -27.11.2019,
începând cu ora 10.00- interviu. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01915,
Strada Eroilor nr.33, localitatea Cristian,
Județul Brașov, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Datele de
contact ale secretariatului, la telefoanele:
0368/001026 și 0268/257172, de luni până
vineri, între orele 08.00-15.00.
l Spitalul Municipal Sighișoara, cu
sediul în Sighișoara, str.Zaharia Boiu,
nr.40, judeţul Mureș, organizează în
conformitate cu HG nr.286/2011, concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată: -Moașă -1 post: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
specialitatea moașă; -adeverinţă de la
OAMGMAMR pentru participare la
concurs; -fără condiţii de vechime. -Asistent medical generalist -6 posturi:
-diplomă PL/SSD/S în specialitatea asistent medical generalist; -adeverinţă de la

OAMGMAMR pentru participare la
concurs; -fără condiţii de vechime. -Registrator medical -3 posturi: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-cunoștințe de operare PC; -fără condiţii
de vechime. Concursul se va desfășura în
trei etape, astfel: -proba scrisă în data de
21.11.2019, astfel: -ora 10.00 -pentru
moașă și asistent medical; -ora 13.00
-pentru registrator medical; -proba practică în data de 27.11.2019, astfel: -ora
10.00 -verificarea abilităților practice
moașă și pentru asistent medical; -ora
13.00 -verificarea cunoștințelor de operare
PC pentru registrator medical; -interviu
în data de 03.12.2019, astfel: -ora 10.00
-pentru moașă și asistent medical; -ora
13.00 -pentru registrator medical. Dosarele de înscriere se depun la Biroul
RUNOS al Spitalului Municipal Sighișoara în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afișării anunțului. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS,
tel.0265.771.656, int.229 și pe site-ul
Spitalului Municipal Sighisoara: www.
spitalsighisoara.ro
l Școala Gimnazială Nr.1 Chijic, cu
sediul în localitatea Chijic, nr.36, judeţul
Bihor, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
îngrijitor școală, 0,50 normă, perioadă
nedeterminată, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba practică în data de 26
noiembrie 2019, ora 13.30; -Proba interviu
în data de 26 noiembrie 2019, ora 15.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: generale (minim 8 clase);
-vechime: nu este cazul. 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 Școlii
Gimnaziale Nr.1 Chijic, loc.Chijic, com.
Copăcel, nr.36, jud.Bihor, cod poștal
417207. Relaţii suplimentare la sediul
Școlii Gimnaziale Nr.1 Chijic, persoană
de contact: Dacin Rodica, telefon:
0259.458.298, fax: 0259.458.298, e-mail:
scoalachijic@gmail.com
l Liceul Tehnologic „Henri Coandă”
Beclean, cu sediul în Beclean, str.Obor,
nr.83, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de secretar gradul IS,
durată nedeterminată, studii superioare,
conform HG nr. 86/2011, vechimea constituind un avantaj. Concursul va avea loc
în data de 21 noiembrie 2019, ora 10.00
-proba scrisă, ora 13.00 -proba practică,
ora 14.00- interviul, la sediul din Beclean
al Liceului Tehnologic „Henri Coandă”
Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Dosarele de concurs se depun până în data de
13.11.2019, ora 14.00, la secretariatul
unității școlare. Persoană de contact:
Sabadâș Gavrilă Claudiu, secretarul
Comisiei
de
concurs,
tel.0263.213.529/0744.346.259.
l Școala Gimnazială Nr.1, Sat Albești, cu
sediul în localitatea Albești, județul
Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de
îngrijitor școală, treapta II, cu normă
întreagă, pe perioadă nedeterminată,
c o n f o r m H G n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
practică în data de 21.11.2019, ora 9.00;
-Proba interviu în data de 21.11.2019, ora
12.00. Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii: medii; -vechime
minimă în muncă de 3 ani; -cunoașterea și
respectarea condițiilor igienico-sanitare;
-abilități pentru munca în echipă; -disponibilitate la program flexibil. Candidații
vor depune dosarele de participare la
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ACHIZITII PUBLICE
Anunţ privind achiziţia de echipamente tehnologice
Proiect coﬁnanţat din fonduri guvernamentale, Programul Start up Nation,
sesiunea de proiecte 2018-2019
MAXWELL TEXTILES SRL, cu sediul: Strada Vasile Alecsandri, Nr. 9A, bl. C, sc. B, ap. 6,
la Cabinet Avocat Bogdan Gheorghiu, Iași, J22/2498/19.09.2018, CUI 39889643, achiziţionează
prin „cumparare directă” echipamente tehnologice în concordanță cu prevederile Procedurii
de implementare a Programului Start up Nation.
42715000-1 Mașini de cusut
42718200-4 Prese de călcat
Ofertele se vor depune până la data de 31.10.2019, ora 15.30, la punctul de lucru al societății
din Iași, Calea Chișinăului, nr. 43, în incinta Tehnoton, în vederea atribuirii contractului pe baza
criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". Oferta se va depune în
lei şi va rămâne fermă până la ﬁnalizarea contractului.
Valoarea estimată a contractului este de 178.777 LEI, fără TVA.
Speciﬁcaţiile tehnice şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de la punctul
de lucru. Persoana de contact: Elena GRECU, telefon. +40 771.623.993, email:
akbar.john.sn@gmail.com
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1, Sat
Albești. Relații suplimentare la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1, sat Albești,
persoană de contact: secretar Spînache
Laura, telefon: 0235.344.075, e-mail: scoalaalbestivs@gmail.com
l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de casier -casa de bilete, la sediul
instituţiei din București, str.Franklin,
nr.1-3, sector 1. Calendarul de desfășurare
a concursului: -selecţia de dosare:
30.10.2019-12.11.2019; -proba practică:
20.11.2019, ora 10.00; -interviul:
25.11.2019, ora 10.00. Condiţii specifice
de participare la concurs: -studii medii/
generale; -experienţă profesională minim
5 ani în domeniul pentru care este organizat concursul; -activitatea, în domeniul
prezentului concurs, desfășurată în cadrul
unei instituţii publice de cultură constituie un avantaj; -cunoștinţe de operare pe
calculator; -abilităţi de comunicare cu
publicul; -abilităţi de comunicare și de
lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă. Depunerea dosarelor se va
face la Biroul Resurse Umane al Filarmonicii „George Enescu” până la data de
12.11.2019, ora 14.00. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere sunt afișate la sediul instituţiei,
precum și pe site-ul instituţiei. Informaţii
suplimentare la Biroul Resurse Umane,
tel.021.315.00.26.
l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de șef birou achiziții publice, în
cadrul Biroului Achiziții Publice, la sediul
instituţiei din București, str.Franklin,
nr.1-3, sector 1. Calendarul de desfășurare
a concursului: -selecţia de dosare:
30.10.2019-12.11.2019; -proba practică:
21.11.2019, ora 10.00; -interviul:
26.11.2019, ora 10.00. Condiţii specifice
de participare la concurs: -studii superioare economice cu diploma de licenţă;
-atestat de calificare și perfecţionare în

domeniul achiziţiilor publice; -experienţă
profesională minim 5 ani în domeniul
achiziţiilor publice; -cunoștinţe de operare
pe calculator; -abilităţi de comunicare și
de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă. Depunerea dosarelor se
va face la Biroul Resurse Umane al Filarmonicii „George Enescu” până la data de
12.11.2019, ora 14.00. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere sunt afișate la sediul instituţiei,
precum și pe site-ul instituţiei. Informaţii
suplimentare la Biroul Resurse Umane,
tel.021.315.00.26.
l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de bibliotecar, grad IA, în cadrul
compartimentului Biblioteca Muzicală,
Documentară și Fonotecă, la sediul instituţiei din București, str.Franklin, nr.1-3,
sector 1. Calendarul de desfășurare a

concursului: -selecţia de dosare:
30.10.2019-12.11.2019; -proba practică:
22.11.2019, ora 10.00; -interviul:
27.11.2019, ora 10.00. Condiţii specifice
de participare la concurs: -studii superioare economice cu diploma de licenţă;
-atestat de calificare și perfecţionare în
domeniul achiziţiilor publice; -experienţă
profesională minim 5 ani în domeniul
achiziţiilor publice; -cunoștinţe de operare
pe calculator; -abilităţi de comunicare și
de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă. Depunerea dosarelor se
va face la Biroul Resurse Umane al Filarmonicii „George Enescu” până la data de
12.11.2019, ora 14.00. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere sunt afișate la sediul instituţiei,
precum și pe site-ul instituţiei. Informaţii
suplimentare la Biroul Resurse Umane,
tel.021.315.00.26.
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CITAŢII
l RCS&RDS SA cheamă în judecată pe
Doboș Marcela în dosar 13931/318/2018,
Judecătoria TÂRGU JIU, Complet C14,
în data de 21.11.2019, ora 09.00.
l Balla Ioan cu ultimul domiciliu
cunoscut in comuna Crasna, judetul
Salaj, este chemat sa se prezinte in ziua de
26.11.2019 ora 9:00 la Judecatoria Simleu
Silvaniei, camera 14, in calitate de parat,
in proces cu Breda Maria in calitate de
reclamant in dosarul cu nr. 988/309/2018
avand ca obiect succesiune si partaj.
l Subsemnatul Olteanu Marian, CNP:
1870414440033, identificat cu CI seria MZ
nr. 071764, cu domiciliul în Mun. Iași,
comuna Bârnova, sat Vișan, str. Sf. Ilie, nr.
95, jud.Iași, în calitate de contestator în
dosarul nr. 29575/245/2018 aflat pe rolul
Judecătoriei Iași, având ca obiect contestație la executare, public extras al dispozitivului sentinței civile nr.9451/2019 din data
de 10.09.2019, pronunțată în dosarul
mai-sus amintit: „Admite contestația la
executare formulată de contestatorul
Olteanu Marian (având CNP:
1870414440033, cu domiciliul în sat Vișan,
comuna Bârnova, str.Sf.Ilie, nr.95, jud.Iași,
cu domiciliul procesual ales la Cabinet
Avocat Vasilica Daniela Jorea din Iași, str.
Grigore Ureche, nr.1-3, bloc W. Mărăcineanu, mezanin) în contradictoriu cu intimatul Serraghis Loan Management
Limited (cu sediul în Afentrikas 4, Afentrika Court Office 2, 601 Larnaca, Cipru,
cu sediul procesual ales în Calea Floreasca,
nr. 246C, Clădirea de Birouri Sky Tower,
et.11-12, Sector 1, București). Anulează
actele de executare efectuate în dosarul de
executare nr. 304/A/2018 al BEJA Iovu
Dragos și Hitruc Ionut. Dispune restituirea
către contestator a taxei judiciare de
timbru în cuantum de 1000Lei, achitată cu
chitanța seria 95060/2019 nr.0138377 din
05.04.2019, în măsură și de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe civile.
Obligă intimatul la plata către contestator
a sumei de 3500Lei cu titlu de cheltuieli de
judecată, reprezentând onorariu de avocat.
Obligă contestatorul la plata către BEJA
Iovu Dragos și Hitruc Ionut a sumei de
134,47Lei cu titlu de contravaloare dosar
de executare silită. Ia act de faptul că intimatul nu a solicitat acordarea cheltuielilor
de judecată. Cu drept de apel în termen de
10 zile de la comunicare, ce se va depune la
Judecătoria Iași. Pronunțată prin punerea
soluției la dispoziția părților prin mijlocirea
grefei instanței astăzi, 10.09.2019”.

DIVERSE
l Administrator Judiciar C.I.I. Palaș Alexandru Alina notifică deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva SC Kiper Forest SRL DIN Valea
Doftanei, Prahova, CUI 25378967,
J29/612/2009, la tribunalul Prahova dosar 2481/105/2019, termen inregistrare
creante 18 noiembrie 2019, termen tabel
preliminar 09 decembrie 2019, termen
tabel definitiv 03 ianuarie 2020, sedinta
adunarii creditorilor 13 decembrie 2019
ora 14:00.
l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC
Yuksel Impex SRL, cu sediul în Mihăilești,
str. Complexului, nr.49A, Jud.Giurgiu,
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: “Investiție inițială pe
schema GBER (4.2) privind extinderea
capacității existente la SC Yuksel Impex
SRL prin achiziția de utilaje și echipamente
tehnologice”, propus a fi amplasat în Mihăilești, str. Complexului, nr. 49A, jud.
Giurgiu. Informațiile privind proiectul

propus pot fi consultate la sediul APM
Giurgiu din Oraș Giurgiu, Șos. București,
nr. 111, sc. A+B și la sediul OMV Petrom SA
din București, str. Coralilor, nr. 22, sect. 1.
Observațiile publicului se primesc la sediul
APM Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele
9.00-14.00 și vineri, de la 9.00-12.00.
l Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin av. Ciulianu
Elena-Cozmina, in calitate de lichidator
judiciar al Edilitar Impex 2004 SRL
desemnat prin hotararea
nr.5754/21.10.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in
dosar nr. 20423/3/2019, notifică deschiderea procedurii falimentului prevazuta
de Legea nr. 85/2014 împotriva Edilitar
Impex 2004 SRL, cu sediul social in București Sectorul 1, Str. Lastarisului, Nr.1,
CUI 16524443, nr. de ordine in registrul
comertului J40/9881/2004. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Edilitar Impex
2004 SRL, vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a
C i v i l a , c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
20423/3/2018, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului 05.12.2019; b) termenul
de verificare a creantelor, de intocmire,
afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 13.12.2019; c) termenul
pentru intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 07.01.2020;d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor
18.12.2019, ora 14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data de 11.11.2019,
ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL notifica creditorii cu
privire la deschiderea procedurii falimentului prevazuta de Legea nr. 85/2014
impotriva debitoarei SC Uni Clas Grup
SRL Cod de identificare fiscală 16089617,
Număr de ordine în registrul comerţului
J40/1082/2004, Sediul social București, Bl.
Mihail Kogalniceanu, nr.15, Etaj Subsol,
Ap. Boxa 1, Sector 5, in dosarul
23410/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila. Termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in vederea intocmirii tabelului suplimentar - 05.12.2019,
termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar de creante - 04.01.2020,
termenul de depunere a contestatiilor - 7
zile de la publicarea tabelului suplimentar
in BPI, termenul de intocmire a tabelului
definitiv consolidat - 04.02.2020. Urmatorul termen de judecata a fost fixat
pentru data de 20.02.2020. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l Anunț de intenție privind elaborarea
PUD Str.Smeurei, nr.15-17, Pitești, jud.
Argeș. Subsemnații Păun Mihai, Păun
Luminița, Păun Mario Octavian, în calitate de beneficiari, aduc la cunoștință
publicului interesat inițierea PUD
“construire clădire locuinţe colective și
spații cu altă destinație, în regim de înălţime S+DS+P+4E+5Er” și supune spre
consultare această documentație de urbanism. Observațiile și propunerile pot fi
transmise la Compartimentul Relații
Publice, intrarea D, din incinta Primăriei,
prin e-mail la adresa: primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248.212.166 sau
prin poștă la adresa Primăriei Municipiului Pitești din str.Victoriei, nr.24,
Pitești, Argeș.
l SC Coremans Zootehnia SRL titular al
Planului Urbanistic Zonal „Extindere
fermă zootehnică Iraloști PN, județul
Arad” în extravilanul localității Iratoșu,

șoseaua Arad-l ratoșii, km 16, FN (CF nr.
300316, 301493 -Iratoșu), jud. Arad,
aduce la cunoștința publicului decizia
etapei de incadrare, conform HG nr.
1076/2004. planul nu necesită evaluare de
mediu și va li adoptat fără aviz. Comentarii și propuneri justificate dc reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
din Arad, Splaiul Mureș, FN, în termen
de 10 zile calendaristice de la publicarea
prezentului anunț.
l Dosar nr. 35977/245/2018, România,
Judecătoria Iași, Secţia Civilă, Sentinţă
Civilă nr.8253. Hotărăște : admite acţiunea formulată de reclamanta Lupușoru
Ana-Loredana, având CNP
2781025221216, domiciliată în Iași, str.
Columnei, nr.19, bl.T6, et.4, ap.14 în
contradictoriu cu pârâtul Ionescu Ioan,
având CNP 2781025221216, domiciliat în
sat Lipia, com.Gruia, șos. Mănăstirea
Căldărușeni, nr.119 la Mănăstirea Căldărușeni, jud Ilfov și prin curator avocat
Burtan Cristina, domiciliată în Iași, str.
Piaţa Unirii, nr.9, bl.9, et 7, ap. 41, jud
Iași. Dispune ca autoritatea părintească
cu privire la minora Ionescu Ana-Maria,
născută la data de 20.10.2008 să se realizeze exclusiv de către reclamantă. Ia act
că reclamanta nu solicită cheltuieli de
judecată. Cu apel în termen de 30 zile de
la comunicare. Cererea de apel, însoţită
de motivele sale, se va depune la Judecatoria Iași. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia părţilor prin mijlocirea
grefei instanţei azi, data de 08.07.2019.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată pe rolul
J u d e c ă t o r i e i To p l i ț a s u b
nr.1395/326/2019 petentul Moga
Ștefan, domiciliat în Toplița, str.
Nicolae Bălcescu, bl.B, scara 5, ap.9,
județul Harghita, a invocat dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune și joncțiunea posesiilor
asupra imobilului situat în Toplița,
strada Murelor, fn, având ca vecini în
partea de nord Natea Nicolae, la est
Bobric Mircea, la sud strada Murelor
și la vest Beres Gavrila, în suprafață
de 1.331mp, înscris în cf nr.57213
Toplița sub nr. top. 2137/5, teren categorie pășune în suprafață totală de
5.539mp. Toți cei interesați sunt
somați să formuleze opoziție cu precizarea că în caz contrar, se va trece la
judecarea cererii în termen de o lună
de la emiterea cei din urmă publicații.
l Avand in vedere ca prin actiunea civila
c e f a c e o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
12598/55/2019 al Judecatoriei Arad,
petentii Legian luliu si Legian lleana, cu
domiciliul in Arad, Canton Ceala 2, jud.
Arad solicita dobaindirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului compus din casa si teren in
suprafata de 5300 mp situat in Arad, str.
Campul Freamat, nr. 1, jud. Arad, inscris
in CF nr. 333271 Arad, imobil asupra
caruia este mentionata in cartea funciara
ca proprietor Maruska Steva, cei interesati sunt invitati sa faca opozitie fata de
aceasta actiune in termen de 1 luna de la
afisarea prezentei, in caz contrar urmand
a se trece la judecarea cauzei. Termen de
judecata fixat In cauza: 5 decembrie 2019,
sala 145, ora 09:30.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Asociația Suflete Pierdute
Curtea de Argeș convoacă Adunarea
Generală Extraordinară, în ziua de 6
noiembrie 2019, ora 10, la Pensiunea
“Ruxi”, din Curtea de Argeș, Str. Negru
Vodă, nr. 104, județul Argeș, cu urmă-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
toarea ordine de zi: schimbarea denumirii
asociației, schimbarea sediului asociației,
rezilierea contractului de comodat nr.
3/2016, rezilierea contractului de prestări
s e r v i c i i m e d i c a l e v e t e r i n a r e n r.
47/08.02.2017 încheiat cu Radu I. Niculae
- Cabinet medical veterinar, alegerea de
noi membri în cadrul asociației, clarificarea situației cenzorului Cătălin Cosmin
Aldea și a secretarului general Radu
Niculae, revocarea din funcție a acestora,
aprobarea descărcării de gestiune, stabilirea componenței organelor de conducere
ale asociației, diverse. În cazul în care, la
data convocării, nu vor fi îndeplinite
condițiile legale, adunarea generală extraordinară se va desfășura la data de 7
noiembrie 2019, orele 14, la Pensiunea
“Ruxi”, din Curtea de Argeș, Str. Negru
Vodă, nr. 104, județul Argeș.

LICITAŢII
l Cabinet Individual de Insolvenţă
Grigorian Andreea-Gina, în calitate de
lichidator judiciar al „Celerus” S.R.L.
sediul în mun.Brașov, str.Postăvarul, nr
46, camera 1, ap3, jud.Brașov
J08/2816/2006,CUI 19236526, vă invită să
depuneţi o ofertă de preţ pentru pretarea
următoarelor servicii arhivistice: legătorie, prelucrare documente,depozitare și
conservare, utilizare documente.Oferta
trebuie să conţină:Preţ/ml/luna pentru
depozitare documente; Preţ/ml pentru
prelucrare documente; Preţ/dosar pentru
legătorie; Preţ/dosar pentru consultare
documente; Preţ transport documente;
Termeni și modalităţi de plată. Preţurile
să fie exprimate în lei fără TVA. Oferta
trebuie însoţită de : copii după autorizaţiile de funcţionare pentru serviciile arhivistice de prelucrare documente,
depozitare și conservare, utilizare documente, legătorie, în termen de valabilitate
proiectul contractului de depozitare în
care să se regăsească prevederile art.22
alin.1 din Legea Arhivelor Naţionale
republicată, privind transferul documentelor în cazul încetării activităţii operatorului economic.Oferta poate fi depusă
până la data de 01.11.2019( ultima zi), la
sediul lichidatorului judiciar în Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, complex
Exclusive Rezidence, loc A2, demisol,spaţiul nr.6 sau pe adresa de e.mail: office@
grigorian.ro
l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul în Bd.
T.Vladimirescu, nr. 32C, organizează
procedura “licitatie deschisa”, cu oferte
de preţ în plic închis, în vederea atribuirii
contractului de achiziţie: Achiziţie
“CONCASOR” prin contractarea finanţării de tip leasing financiar pentru o
perioada de 48 luni. Procedura de achiziţie se va desfășura conform prevederilor
“Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea achiziţiilor” al SC CITADIN
SA Iași. Pentru participare la procedura
de achiziţie, ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile cerute în “Documentaţia
de achiziţie”. Documentaţia de achiziţie
va fi postată pe site-ul societăţii www.
citadinis.ro și va fi accesată până pe data
de 11.11.2019 pe baza de cod unic de
acces, ce va fi comunicat doar persoanelor
care solicită în scris accesul la documentaţie cu date de identificare clara și cu
declaraţie pe propria raspundere privind
siguranţa informaţiilor pentru evitarea
introducerii unor viruși în sistemul informatic al societăţii. Criteriul care va fi
aplicat pentru evaluarea ofertelor: preţul
cel mai scazut. Documentaţia de ofertare
va fi depusă la sediul SC Citadin SA pînă
la data de 11.11.2019, ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de
11.11.2019, ora 12:00, la sediul S.C.
Citadin S.A. Relaţii suplimentare privind
procurarea documentaţiei și condiţiile de
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participare se pot obţine la tel.:
0751048290.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL,
prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL,
anunta vanzarea la licitatie publica a
activului aflat in patrimoniul debitoarei,
respectiv Hotel Restaurant - „Casa
Rotaru”, situat in Ploiesti, str. Oborului,
nr. 27, jud. Prahova (zona Obor - magazin
Dedeman - mall AFI), inscris in CF nr.
125774 a mun. Ploiesti, constructie
compusa din D+P+1E+3Mansarde, in
suprafata de 1922,44 mp, finalizata in
2007, la pretul de 292.630 euro (la care se
adauga TVA dupa caz), ce se va achita in
lei la cursul euro de la data efectuarii
platii. Daca cumparatorul este o persoana
inregistrata in scopuri de TVA, se va
aplica taxarea inversa si pretul nu va fi
purtator de TVA. Hotelul dispune de 50
de camere de cazare si 3 apartamente,
receptie, restaurant, bar si bucatarie la
parter, iar la demisol crama si bucatarie
rece. Structura constructiva a hotelului
este cu fundatii din beton armat, inchideri
perimetrale din BCA, compartimentări
interioare din zidarie de BCA, acoperisul
cu tabla Lindab si dispune de utilitati:
electricitate, apa, gaz, canalizare. Licitatia
publica are loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 28.06.2019 si a Caietului
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Pretul de pornire al licitatiei este
conform hotararii Adunarii Creditorilor
din 28.06.2019. Sedintele de licitatie vor
avea loc pe data de: 01.11.2019,
07.11.2019, 14.11.2019, 21.11.2019,
28.11.2019, 03.12.2019, 09.12.2019,
12.12.2019, 16.12.2019, 18.12.2019, orele
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab.7B. Relatii suplimentare
se obtin de la lichidatorul judiciar la
telefon 0344104525 si din caietul de
sarcini ce se poate procura de la sediul
acestuia la pretul de 3000 lei fara TVA.
l SC Muntenia SA, societate af lata in
faliment, dosar nr. 2985/105/2007
Tribunal Prahova, prin lichidator, anunţă
vânzarea la licitatie publică, conform
Caietului de sarcini, a ansamblului de
bunuri imobile format din: Cladire C26Birouri - Sc = 620 mp, Teren in suprafata
de 700 mp si imprejmuire gard 36 mp, la
pretul de 391.631 lei; Se stabilesc urmatoarele zile de licitaţie: 31.10.2019,
04.11.2019, 06.11.2019, 08.11.2019,
11.11.2019, 13.11.2019, 15.11.2019,
18.11.2019, 20.11.2019, 22.11.2019.
Caietul de sarcini se achiziţionează de la
sediul debitoarei la preţul de 5000 lei +
TVA. Relaţii suplimentare la tel.
0244386618, 0740226446.
l SC Consiron SRL - în reorganizare
anunta vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor imobile, reprezentand: Teren
acces CF 40023, cad: 5531 top 1146/4
Reșița, în suprafață de 1.440 mp, situat în
Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud.
Caraș Severin, la prețul de 15.110,45 lei,
-Teren acces CF33684/cad: 3288 top
1173/1174/22 Reșița, în suprafață de583
mp, situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, la prețul de
6.117,45 lei, -Teren acces CF33685, cad:
3289 top 1173/1174/23 Reșița, în suprafață de 1.430 mp, situat în Reșița zona
Calea Caransebeșului, Jud. Caraș
Severin, la prețul de 15.005,05 lei, -Teren
arabil CF36089, cad:3267 top 1173/1174/1
Reșița, în suprafață de 4.477 mp, situat în
Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud.
Caraș Severin, la prețul de 93.956,45 lei,
-Teren arabil CF 40066, cad: 3268 top
1173/1174/2 Reșița, în suprafață de 1.578
mp, situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, la prețul de
33.116,85 lei, -Teren arabil CF 40021, cad:
3276 top 1173/117/10 Reșița, în suprafață
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de 600 mp, situat în Reșița zona Calea
Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, la
prețul de 12.591,9 lei, -Teren CF36091
Țerova, top 809/2/a/57/2, în suprafață de
71 mp, situat în Reșița în apropiere de
Calea Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin,
la prețul de 1.109,25 lei, -Teren CF36092
Țerova, top 809/2/a/57/3, în suprafață de
2.732 mp, situat în Reșița în apropiere de
Calea Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin,
la prețul de 42.685,3 lei, -Teren CF 39948,
top 809/2/a/60/1, în suprafață de 5.754
mp, situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, jud. Caraș-Severin, la prețul de
95.007,05 lei. Pretul de pornire al licitatiei
este de 85% din pretul de evaluare, la care
se adauga T.V.A. Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales al administratorului 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
14.11.2019, orele 12.30, la sediul ales al
administratorului 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 28.11.2019, in data de 04.12.2019
si respectiv in data de 11.12.2019, orele
12.30.
l SC Mannheim Oil SRL - în faliment
anunta vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile, reprezentand mijloace
fixe si obiecte de inventar, aflate in proprietatea debitoarei S.C. Mannheim Oil
S.R.L., situate administrativ in Caransebes, str. Calea Severinului, nr.7, jud.
Caras-Severin. Pretul de pornire al licitatiei este de 100% din pretul de evaluare+
T.V.A, conform centralizatorului anexat
raportului de evaluare. 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
14.11.2019, orele 13.00, la sediul ales al
lichidatorului 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
28.11.2019, in data de 04.12.2019 si
respectiv in data de 11.12.2019, orele
13.00.
l SC Mannheim Oil SRL - în faliment
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
14.11.2019, orele 12.00, la sediul ales al
lichidatorului 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
28.11.2019, orele 12.00.
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.Iași,

e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro,
achizitii@primariamiroslava.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii: teren in suprafata de 214 mp,
NC88255, intravilan sat Horpaz aparținând domeniului privat al comunei
Miroslava pentru intretinere curatenie.
Redeventa: este de minim: 952 lei/an. 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 și adresa compartimentului de la care se poate obţine un
exemplar al documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei este de 50
lei și se poate achita odata cu solicitarea
efectuată în acest sens. 5.Data limită
pentru solicitare clarificări: 13.11.2019
ora 16.00. 6.Informaţii privind ofertele:
data limită pentru depunerea ofertelor:
15.11.2019, ora 13.30; 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 și unul
interior. 7.Data și locul unde se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 18.11.2019, ora 10.00 la sediul
primăriei com.Miroslava, judeţul Iași.
8.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax, și adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul judeţean Iași, secţia
contencios administrativ, str.Anastasie
Panu nr.26, Iași, 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: 29.10.2019.
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.Iași,
e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro,
achizitii@primariamiroslava.ro, persoane
contact: sef birou achizitii publice-investitii -Burcuta Elena; consilier juridic birou
achizitii publice- investitii- Manea
Anisoara, tel. 0232.295680, int.34; fax.
0332/424444. 2.Iinformaţii generale
privind obiectul concesiunii: teren în
suprafață de 14.318 mp aparținând
domeniului privat al comunei Miroslava,
sat Miroslava, NC78789 pentru realizarea
unui proiect de amenajare a zonei
centrale, redeventa: este de minim: 52.000
lei/an pentru intreaga suprafata. 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 și adresa compartimentului de la
care se poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou achiziţii
publice din cadrul Primăriei comunei
Miroslava, judeţul Iași; tel.0232/295680,
int.34, pers. contact: Burcuta Elena,
Manea Anisoara. 4.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei și se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în acest

sens; documentatia de atribuire se pune la
dispozitia persoanelor interesate pana la
data de 8.11.2019, ora 13.30, respectiv cu
5 zile lucratoare inainte de data limita
pentru depunerea ofertelor. 5.Data limită
pentru solicitare clarificări: 13.11.2019,
ora 16.00. 6.Informaţii privind ofertele:
data limită pentru depunerea ofertelor:
15.10.2019, ora 13.30; 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 și unul
interior. 7.Data și locul unde se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 18.11.2019, ora 12.00 la sediul
Primăriei com.Miroslava, judeţul Iași.
8.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax, și adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul judeţean Iași, secţia
contencios administrativ, str.Anastasie
Panu nr.26, Iași, jud.Iasi, cod 700020,
tel.0332/435700; fax.219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 29.10.2019.
l1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Urzica, str.
Primăriei, nr. 29, Comuna Urzica, sat
Urzica, județul Olt, telefon/fax:
0249.538.301, e-mail: primariaurzica@
yahoo.ro, cod fiscal: 5102370. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
teren arabil intravilan în suprafață de
1.905,00mp, având nr.cadastral atribuit:
50465, str.Morii, fără număr, bun aparținând domeniului privat al Comunei
Urzica, județul Olt, conform HCL
nr.48/28.10.2019 și 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 formularea și înregistrarea unei solicitări scrise la Primăria
Comunei Urzica. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul Secretariat
din cadrul Primăriei Comunei Urzica, str.
Primăriei, nr.29, Comuna Urzica, sat
Urzica, județul Olt. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 10Lei, se
achită numerar la casieria unității, cu
prezentare CI sau CUI. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
20.11.2019, ora 14.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 21.11.2019, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
la sediul Primăriei Comunei Urzica, sat
Urzica, str. Primăriei, nr.29, județul Olt.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: în două
exemplare, copie și original. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
21.11.2019, ora 12.00, la sediul Primăriei
Urzica, str.Primăriei, nr.29, Comuna
Urzica, județul Olt. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și /sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Olt,
str. Mănăstirii, nr.2, Municipiul Slatina,
județul Olt, telefon: 0249.414.989, fax:
0249.437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de lici-
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taţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 29.10.2019.
lActiv Insolv SPRL, lichidator judiciar
al SC Total Distribution Group Valcea
SRL, anunţă vânzarea prin licitatie
publică, în condiţiile art. 154 alin. 2 din
Legea nr. 85/2014, a urmatoarelor bunuri
imobile proprietatea debitoarei: 1. Spatiu
productie-depozitare situat în localitatea
Rm Valcea, strada Timis, nr. 6, judetul
Valcea, compus din Teren in suprafata de
5235 mp, avand categoria de folosinta
curti constructii, situat in intravilanul
localitatii Rm. Valcea, strada Timis, nr. 6,
judetul Valcea, judetul Valcea, avand
urmatoarele Construcţii: - C1 - cu regim
de inaltime P, cu suprafata construita la
sol de 78,02 mp, suprafata desfasurata de
78,02 mp, suprafata utila estimata de cca
70 mp; - C2 - cu regim de inaltime P, cu
suprafata construita la sol de 136,44 mp,
suprafata desfasurata de 136,44 mp,
suprafata utila estimata de cca 123 mp; C3 - cu regim de inaltime P, cu suprafata
construita la sol de 64,11 mp, suprafata
desfasurata de 64,11 mp, suprafata utila
estimata de cca 58 mp; - C4 - Bazin de
apa - cu regim de inaltime P, cu suprafata
construita la sol de 87,08 mp, suprafata
desfasurata de cca 87,08 mp, suprafata
utila estimata de cca 78 mp; - C5 - Statie
pompe - cu regim de inaltime P, cu suprafata construita la sol de 56 mp, suprafata
desfasurata de 56 mp, suprafata utila
estimata de cca 50 mp; - C6 - Post Trafo
- cu regim de inaltime P, cu suprafata
construita la sol de 34,66 mp, suprafata
desfasurata de 34,66 mp, suprafata utila
estimata de cca 31 mp; - C7 - Cabina
portar - cu regim de inaltime P, cu suprafata construita la sol de 43,58 mp, suprafata desfasurata de 43,58 mp, suprafata
utila estimata de cca 39 mp. la pretul de
pornire de 134.400 Euro, exclusiv TVA. 2.
Spatiu comercial situat în localitatea RM
Valcea, zona Traian, strada Iancu Pop, nr
2-4, judetul Valcea, spatiu compus din:
Teren in proprietate, in suprafata de 210
mp, teren avand categoria de folosinta
curti constructii, situat in intravilanul
localitatii RM Valcea, zona Traian, strada
Iancu Popp, nr 2-4, judetul Valcea
impreuna cu cota parte indiviza de 57,40
mp din suprafata aleilor de acces.
Construcţii: C1 - Spatiu comercial - cu
regim de inaltime P+1E, cu suprafata
construita la sol de 145,87 mp, suprafata
desfasurata estimata de 291,74 mp si
suprafata utila de 264,9 mp, la pretul de
pornire de 102.000, Euro exclusiv TVA. 3.
Spatiu depozitare si birouri situat în localitatea TG Jiu, Bdul Ecaterina Teodoroiu,
nr 516, judetul Gorj, spatiu compus din:
Teren in proprietate, in suprafata de 1546
mp, teren avand categoria de folosinta
curti constructii, situat in intravilanul
localitatii TG Jiu, Bdul Ecaterina Teodoroiu, nr 516, judetul Gorj. Construcţii: C1
- Spatiu depozitare - cu regim de inaltime
P+2E partial, cu suprafata construita la
sol de 1167 mp, suprafata desfasurata
estimata de 1446 mp si suprafata utila de
1349,04 mp, la pretul de pornire de
272.720 Euro, exclusiv TVA; 4. Spatiu
depozitare situat în localitatea TG Jiu,
Bdul Ecaterina Teodoroiu , nr 516,
judetul Gorj, spatiu compus din: Teren in
proprietate, in suprafata de 1619 mp,
teren avand categoria de folosinta curti
constructii, situat in intravilanul localitatii TG Jiu, Bdul Ecaterina Teodoroiu ,
nr 515, judetul Gorj. Construcţii: C1 Abator - cu regim de inaltime P, cu suprafata construita la sol de 171 mp,
suprafata desfasurata de 171 mp si
suprafata utila estimata de 154 mp, la
pretul de pornire de 27.360 Euro, exclusiv
TVA; 5. Spatiu depozitare situat în localitatea Dragasani, strada Podgoriei, judetul
Valcea, spatiu compus din: teren in
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proprietate, in suprafata de 1770 mp,
teren avand categoria de folosinta curti
constructii, situat in intravilanul localitatii Dragasani, strada Podgoriei, judetul
Valcea., impreuna cu 1 - Depozit - cu
regim de inaltime P, cu suprafata
construita la sol de 317 mp, suprafata
desfasurata de 317 mp si suprafata utila
estimata de 285 mp, la pretul de pornire
de 26.400 Euro, exclusiv TVA. Sedinţa de
licitaţie publică se organizează la sediul
lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, in ziua
de 05.11.2019 ora 12:00. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de
12.11.2019, respectiv 19.11.2019 avand
acelasi pret de pornire, in acelasi loc si
aceeasi ora. In temeiul art. 839. alin. 1 lit.
j Cod Procedura Civila, lichidatorul
invita toate persoanele care pretind un
drept asupra bunului scos la vanzare sa
anunte inainte de data stabilita de
vanzare. Prezentul anunt constituie si
notificare catre creditori, debitor si orice
persoana fizica sau juridica interesata in
cauza. Caietul de sarcini si orice informatii se pot obţine la sediul lichidatorului
sau la telefon 0743050727; 0742307351,
fax 0350414880.
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon 0350425926, fax
0350425926 concesionează teren în
suprafață de 2137 mp, situat în comuna
Câineni, localitatea Râu Vadului Județul
Vâ l c e a , a p a r ţ i n â n d d o m e n i u l u i
privat,concesionarea se face conform
OUG. 57/2019, și conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 77 din data de
22.10.2019. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul
de sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei
comunei Câineni iar persoanele interesate pot achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire de
100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ67621070250XXXXX lei,
cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului
sau se poate achita cu numerar la caseria
Primăriei comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
20.11.2019 ora 12,00. Data limită de
depunere a ofertelor: 28.11.2019 ora
09,00; Ședinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura în 28.11.2019,
ora 11,00, în sala de ședințe a Primăria
comunei Câineni. Acţiunea în justiţie
pentru soluționarea litigilor apărute se
introduce la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza
prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax
0350425926 concesionează teren în
suprafață de 11788 mp, situat în comuna
Câineni, localitatea Râu Vadului Județul
Vâ l c e a , a p a r ţ i n â n d d o m e n i u l u i
privat,concesionarea se face conform
OUG. 57/2019, și conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 77 din data de
22.10.2019. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul
de sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei
comunei Câineni iar persoanele interesate pot achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire de
100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ67621070250XXXXX lei,
cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului
sau se poate achita cu numerar la caseria
Primăriei comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
20.11.2019 ora 12,00. Data limită de
depunere a ofertelor: 28.11.2019 ora
09,20; Ședinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura în 28.11.2019,
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ora 11,20, în sala de ședințe a Primăria
comunei Câineni. Acţiunea în justiţie se
introduce pentru soluționarea litigilor
apărute la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza preved e r i l o r L e g i i n r. 5 5 4 / 2 0 0 4 l e g e a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax
0350425926 concesionează teren în suprafață de 1042 mp, situat în comuna
Câineni, localitatea Râu Vadului Județul
Vâlcea, aparţinând domeniului privat,concesionarea se face conform OUG. 57/2019,
și conform Hotărârii Consiliului Local nr.
77 din data de 22.10.2019. Informaţiile
privind documentaţia de atribuire: se
găsesc în caietul de sarcini. Documentatia
de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei comunei Câineni iar persoanele
interesate pot achita la caseria unității
contravaloarea documentației de atribuire
de 100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ67621070250XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se
poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei Câineni. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 20.11.2019 ora
12,00. Data limită de depunere a ofertelor:
28.11.2019 ora 09,40; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
28.11.2019, ora 11,40, în sala de ședințe a
Primăria comunei Câineni. Acţiunea în
justiţie pentru soluționarea litigilor
apărute se introduce la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în
baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax
0350425926 vinde teren în suprafață de
128 mp, situat în comuna Câineni, localitatea Râu Vadului Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,vânzarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 70 din data de
22.10.2019. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interesate pot
achita la caseria unității contravaloarea
documentației de atribuire de 100 de lei în
c o n t u l
c o n c e d e n t u l u i :
RO10TREZ67621070250XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se
poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei Câineni. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 20.11.2019 ora
12,00. Data limită de depunere a ofertelor:
28.11.2019 ora 10,00; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
28.11.2019, ora 12,00, în sala de ședințe a
Primăria comunei Câineni. Acţiunea în
justiţie se introduce pentru soluționarea
litigilor apărute la Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului Vâlcea în
baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax
0350425926 vinde teren în suprafață de
117 mp, situat în comuna Câineni, localitatea Râu Vadului Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,vânzarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 69 din data de
22.10.2019. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interestate pot
achita la caseria unității contravaloarea
documentației de atribuire de 100 de lei în
contul concedentului: RO10TREZ

67621070250XXXXX lei, cont deschis la
Trezoreria Gura Lotrului sau se poate
achita cu numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2019 ora 12,00.
Data limită de depunere a ofertelor:
28.11.2019 ora 10,20; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
28.11.2019, ora 12,20, în sala de ședințe a
Primăria comunei Câineni. Acţiunea în
justiţie se introduce pentru soluționarea
litigilor apărute la Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului Vâlcea în
baza prevederilor Legii nr. 554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax
0350425926 vinde teren în suprafață de
258 mp, situat în comuna Câineni, localitatea Râu Vadului Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,vânzarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 74 din data de
22.10.2019. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interesate pot
achita la caseria unității contravaloarea
documentației de atribuire de 100 de lei în
contul concedentului: RO10TREZ
67621070250XXXXX lei, cont deschis la
Trezoreria Gura Lotrului sau se poate
achita cu numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2019 ora 12,00.
Data limită de depunere a ofertelor:
28.11.2019 ora 10,40. Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
28.11.2019, ora 12,40, în sala de ședințe a
Primăria comunei Câineni. Acţiunea în
justiţie se introduce pentru soluționarea
litigilor apărute la Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului Vâlcea în
baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax
0350425926 vinde teren în suprafață de
241 mp, situat în comuna Câineni, localitatea Râu Vadului Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,vânzarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 72 din data de
22.10.2019. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interesate pot
achita la caseria unității contravaloarea
documentației de atribuire de 100 de lei în
contul concedentului: RO10TREZ
67621070250XXXXX lei, cont deschis la
Trezoreria Gura Lotrului sau se poate
achita cu numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2019 ora 12,00.
Data limită de depunere a ofertelor:
28.11.2019 ora 11,00; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
28.11.2019, ora 13,00, în sala de ședințe a
Primăria comunei Câineni. Acţiunea în
justiţie se introduce pentru soluționarea
litigilor apărute la Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului Vâlcea în
baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax
0350425926 vinde teren în suprafață de
3887 mp, situat în comuna Câineni, localitatea Râu Vadului Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,vânzarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din data de

22.10.2019. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interesate pot
achita la caseria unității contravaloarea
documentației de atribuire de 100 de lei în
contul concedentului: RO10TREZ
67621070250XXXXX lei, cont deschis la
Trezoreria Gura Lotrului sau se poate
achita cu numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2019 ora 12,00.
Data limită de depunere a ofertelor:
28.11.2019 ora 11,20; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
28.11.2019, ora 13,20, în sala de ședințe a
Primăria comunei Câineni. Acţiunea în
justiţie se introduce pentru soluționarea
litigilor apărute la Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului Vâlcea în
baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax
0350425926 vinde teren în suprafață de
401 mp, situat în comuna Câineni, localitatea Râu Vadului Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,vânzarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din data de
22.10.2019. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interesate pot
achita la caseria unității contravaloarea
documentației de atribuire de 100 de lei în
contul concedentului: RO10TREZ
67621070250XXXXX lei, cont deschis la
Trezoreria Gura Lotrului sau se poate
achita cu numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2019 ora 12,00.
Data limită de depunere a ofertelor:
28.11.2019 ora 12,20; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
28.11.2019, ora 14,20, în sala de ședințe a
Primăria comunei Câineni. Acţiunea în
justiţie se introduce pentru soluționarea
litigilor apărute la Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului Vâlcea în
baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax
0350425926 vinde teren în suprafață de
527 mp, situat în comuna Câineni, localitatea Râu Vadului Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,vânzarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 75 din data
de 22.10.2019. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul
de sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei
comunei Câineni iar persoanele interesate pot achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire de
100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ67621070250XXXXX lei,
cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului
sau se poate achita cu numerar la caseria
Primăriei comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
20.11.2019 ora 12,00. Data limită de
depunere a ofertelor: 28.11.2019 ora
11,40; Ședinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura în 28.11.2019,
ora 11,40, în sala de ședințe a Primăria
comunei Câineni. Acţiunea în justiţie se
introduce pentru soluționarea litigilor
apărute la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza preved e r i l o r L e g i i n r. 5 5 4 / 2 0 0 4 l e g e a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
lComuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon 0350425926, fax
0350425926 vinde teren în suprafață de
1286 mp, situat în comuna Câineni, localitatea Râu Vadului Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,vânzarea se
face conform OUG. 57/2019, și conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 76 din
data de 22.10.2019. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire: se găsesc în
caietul de sarcini. Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei
comunei Câineni iar persoanele interesate pot achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire de
100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ67621070250XXXXX lei,
cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului
sau se poate achita cu numerar la caseria
Primăriei comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
20.11.2019 ora 12,00. Data limită de
depunere a ofertelor: 28.11.2019 ora
12,00; Ședinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura în 28.11.2019,
ora 14,00, în sala de ședințe a Primăria
comunei Câineni. Acţiunea în justiţie se
introduce pentru soluționarea litigilor
apărute la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza preved e r i l o r L e g i i n r. 5 5 4 / 2 0 0 4 l e g e a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
lDebitorul SC Mecanoenergetica SA , cu
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi, CIF RO
1605469, J25/348/1991, aflata în procedură de reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, în dosar
nr. 7395/101/2015 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu sediul in
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul
diminuat cu 25% fata de pretul de
evaluare: -bunurile mobile de tipul stocuri
*materii prime, produse finite, piese de
schimb si obiecte de inventar *, localizate
in Mun. Dr.Tr. Severin, Calea Timișoarei
nr. 22 (Gura Văii), Judeţul Mehedinţi
(conform listelor ce se pot studia la biroul
administratorului judiciar din loc. Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti) la pretul de 32.306,25 euro, exclusiv
TVA (pret ce se va plăti în lei la cursul
BNR din ziua plății). Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior debitoarei SC Mecanoenergetica SA descris anterior, o reprezinta
sentinta nr. 43 din data de 30.05.2018 de
confirmare a planului de reorganizare
modificat pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.
7395/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 07.11.2019 orele
14:00. Informăm toți ofertanţii faptul că
sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini
in cuantum de 100 lei + TVA. Contul unic
de insolvență al debitoarei SC Mecanoenergetica SA este deschis la BCR Dr.Tr.
Severin - RO66RNCB0179034575100001.
Invităm pe toti cei care vor să participe la
ședinţa de licitaţie din data de 07.11.2019
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
in suma de 100 lei până la data de
07.11.2019 orele 11,00 la adresa menționată anterior, respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra Activului functional al debitoarei SC Mecanoenergetica SA sa anunțe
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administratorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Raportat la
dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014,
bunurile mobile din patrimoniul debitoarei
SC Mecanoenergetica SA se vind libere de
orice sarcini, precum privilegii, ipoteci,
gajuri, sau drepturi de retentie, sechestre,
de orice fel. Relaţii la sediul administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399
sau la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
lPrimăria Municipiului Mediaș, cod
fiscal 4240677, P-ţa Corneliu Coposu, nr.
3, telefon/fax 0269/803847, e-mail: patrimoniu@primariamedias.ro, persoană de
contact Frîncu Liliana, organizează licitație publică pentru închirierea unui
imobil aparţinând domeniului privat al
Municipiului Mediaș, situat în Mediaș,
Sat Ighisu Nou, teren pajisti permanente.
Obiectul licitației publice: teren pajiști
permanente, aflat în domeniul privat al
mun.Mediaș, sat Ighișu Nou, fiind identificat sub nr. lot 24, nr. tarla 70,76, nr.
cadastral 4144, 4175/3, 4176, 4177,
3778/4, 3776/2, 3807/16, teren Pajisti
permanente in suprafata de 5,43 ha,
avand valoarea de inventar 12489 lei.
Procurarea documentaţiei de atribuire se
face de la Centrul de Informare Cetățeni
din cadrul Primăriei municipiului
Mediaș, telefon 0269/803803, contracost
la valoarea de 100,00 lei /documentație,
care se achită în numerar la caseria Direcției Fiscale Locale Mediaș (din holul
Primăriei Mediaș), sau în contul organizat o r u l u i
R O 8 0 T R E Z
57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaș, data limită pentru solicitarea clarificărilor fiind 11.11.2019.
Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3,
la Centrul de Informare Cetățeni, într-un
singur exemplar, în plic închis, până la
data de 25.11.2019, ora 15:30. Locul
desfășurării licitaţiei este sediul Primăriei
municipiului Mediaș, P-ţa Corneliu
Coposu nr.3, sala mică de ședinţe, în data
de 27.11.2019, ora 10,00. Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii
este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10,
cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/
845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.
medias@just.ro. Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării:
25.10.2019.

PIERDERI
lPierdut Certificat ADR emis pe numele
Apostol Gabriel Marius. Il declar nul.
lPierdut atestat transport persoane categoria D, eliberat de ARR Mehedinți pe
numele Stanciu Florian. Se declară nul.
lPierdut certificat constatator nr. 29719
eliberat la data de 19.06.2008 de O.N.R.
Mehedinți pe numele: Văcari I. Săndica
-Întreprindere Individuală. Se declară nul.
lAlternativ Medical Therapy SRL-D,
CUI: 35244814, declară pierdut și nul
Certificat Înregistrare seria B nr. 3162132,
eliberat la data de 20.11.2015.
lPierdut Certificat constatator (pt sediu) ,
eliberat de ONRC Arad pentru SC Beauty
Relax Power SRL. Il declar nul.
lPierdut Certificat de membru al medicilor dentisti din Romania filiala Arad
seria AAR nr. 2570080, pe numele Madou
Ioana. Il declar nul.al

