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OFERTE SERVICIU
l SC Jamed Foods SRL
angajăm bucătar full-time
specific francez. Detalii
tel.0742.891.476.
l SC Eurosoft SRL, din Satu
Mare, angajează 10 ambalator
manual, COR 932101, 10 manipulant mărfuri, COR 933303, și
10 montator subansamble, COR
821103. Cerințe: studii medii și
cunoașterea limbii engleze nivel
mediu.
Relații
la
tel.0741.269.988.
l Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica
București-Ilfov, cu sediul în Str.
Nerva Traian nr. 3, etaj.10,
sector 3, București, organizează
concurs pentru ocuparea
postului, pe durată nedeterminată: -Serviciul Monitorizare - 1
post Expert. Dosarele de
înscriere la concurs, se vor
depune la sediul asociației, până
la data de 13.01.2020 ora 12:00.
Condiţiile de participare la
concurs și bibliografia sunt
precizate în Anunţurile extinse
privind selecţia pentru ocuparea
postului de mai sus și se găsesc
la sediul asociaţiei si pe site
www.aditbi.ro. Informatii la
telefon: 0722.295.558 - Serviciul
Resurse Umane.

09 ianuarie 2020 în dosarul nr.
10482/193/2019, având ca obiect
divorţ.
l Grecu Tudorel este chemat la
Judecătoria Galati in data de
6.02.2020 de Grecu Ioana si
Romano Stela in dosarul
15438/233/2019 pentru dezbatere succesorala.
l Se citează numitul Barbu
George Alexe, la Judecătoria
Brașov, pentru data de 28 ianuarie 2020, sala J1, ora 9:00, în
calitate de pârât în Dosar
nr.13303/197/2019, având ca
obiect: “declararea judecătorească a morţii” în proces cu
Duică Cristina Gabriela.
l Dobândă Sandu, cu ultimul
domiciliu cunoscut în București,
sector 5, str.Semănătorului,
nr.26, este citat la Judecătoria
R o ș i o r i d e Ve d e , p e n t r u
termenul din 28.01.2020, în
proces de stabilire locuință
minor. Dosar nr.3975/292/2019.
l Dobândă Romică, cu ultimul
domiciliu cunoscut în București,
sector 5, str.Semănătorului,
nr.26, este citat la Judecătoria
R o ș i o r i d e Ve d e , p e n t r u
termenul din 28.01.2020, în
proces de stabilire locuință
minor. Dosar nr.3974/292/2019.

l Societatea Curent Metal SRL,
cu sediul în sat Bungetu, strada
DCL 50, nr.157F, comuna Văcărești, jud.Dâmbovița, România,
J15/1375/2017, CUI: 37267059,
angajează muncitor necalificat
în metalurgie, cod COR 932911.
Cerințe: -cunoașterea limbii
turce, scris și vorbit -nivel
avansat; -studii minime sau
superioare finalizate cu diplomă
de absolvire; -corectitudine,
punctualitate, spirit de inițiativă, f lexibilitate, asumarea
responsabilității; -experiență în
metalurgie minim 5 ani; -experiență în domeniu matriță. Se
oferă salariu motivant și posibilitatea de promovare. Persoanele
interesate pot depune CV-urile
până la data de 09.01.2020 la
sediul societății noastre sau ne
puteți contacta la nr.de telefon:
0720.100.389, mail: info@
curentmetal.ro. Concursul va
avea loc pe data 10.01.2020.

l RCS&RDS SA cheamă în
judecată pe Dobrescu Valentin
Gheorghe în dosar
2856/215/2019, Judecătoria
Craiova, Complet 33cc, în data
de 22.01.2020, ora 09.00.

CITAŢII

l Ministerul Fondurilor Europene prin Direcţia Generală
Programe Europene Infrastructura Mare, cu sediul în Șos.
București-Ploiești, nr. 1 - 1B,

l Amitroae Gheorghe, CNP
1640413070010, este chemat la
Judecătoria Botoșani în data de

l Numitul Stroiescu Adrian
Anton, cu domiciliul în mun.
București, Șos.Mihai Bravu,
nr.311, bl.SB 1, sc.2, ap.53,
sect.3, este citat la Judecătoria
Ploiești pe data de 20.01.2020,
ora 8.30, compl. Civ.21, în calitate de pârât, în dosar
2681/281/2018.
l Iordache Anica citeaza pe
Iordache Marian ultimul domiciliu Bogdanita, Vaslui pentru
data de 26.02.2020 ora 08.30 la
judecatoria Barlad pentru
succesiune, iesire din indiviziune.

DIVERSE

Victoria Office Intrarea str.
Menuetului, nr. 7 Sector 1,
București în calitate de titular al
Programului Operațional
Infrastructura Mare 2014-2020,
anunţă publicul interesat asupra
modificărilor acestuia, potrivit
cerințelor Hotărârii de Guvern
nr. 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și
programe. Programul Operațional Infrastructura Mare 20142020 și modificările propuse pot
fi consultate pe site-ul http://
mfe.gov.ro/minister/autoritati-de-management/am-poim/ și
la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene
Infrastructura Mare din Șos.
București-Ploiești, nr. 1 - 1B,
Victoria Office Intrarea str.
Menuetului, nr. 7, București,
Sector 1 - secretariat, de luni
până vineri, între orele 9.0014.00. Comentariile si sugestiile
publicului se primesc la sediul
din Șos. București-Ploiești, nr. 1
- 1B, Victoria Office Intrarea str.
Menuetului, nr. 7, București,
Sector 1 și/sau pe adresele de
email secretariat.dgpim@
fonduri-ue.ro și srp@mmediu.ro
în termen de 18 zile de la data
prezentului anunț.
l Se aduce la cunostinţă că, pe
rolul Judecătoriei Arad se află
dosarul nr. 16560/55/2019 cu
termen de judecată la data de
27.01.2020, prin care petenţii
Stanciu Nicolae și Stanciu Silvia

I

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Veronica solicită dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra cotei de 1/3
din imobilul înscris în CF nr.
319001 Arad (provenită din
conversia de pe hârtie CF 3124
Aradul Nou), nr. top 383-385/1
cotă, având ca ultim proprietar
tabular pe defuncta Hoffman
Magdalena, decedată la data
17.10.1962, cu ultimul domiciliu
în Arad, Str. Ady Endre nr. 105,
jud. Arad. Persoanele interesate
pot face opoziţie la nr. de dosar
indicat mai sus în termen de o
lună de la data publicării
prezentei somaţii.
l SC OMV Petrom SA anunta
publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare
pentru proiectul “Lucrari de
suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducata amestec
sonda 522 Barbuncesti”
amplasat in sat Barbuncesti,
com. Tisau, jud. Buzau. Decizia
autoritatii competente, precum
si informatiile relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Buzau, din
municipiul Buzau, str. Sfantul
Sava de la Buzau, nr. 3, jud.
Buzau, si la sediul SC OMV
Petrom SA din municipiul
Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1,
jud. Buzau, in zilele de luni vineri intre orele 8 - 14, precum
si la urmatoarea adresa de
internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM

GATA!
Simplu, nu?

Buzau din municipiul Buzau,
str. Sfantul Sava de la Buzau, nr.
3, jud. Buzau, in termen de 10
zile de la publicarea pe pagina
de internet a APM Buzau.
l OMV Petrom S.A., titular al
proiectului “lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec
sonda H34 Independenta”
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, cu
evaluarea impactului asupra
mediului, fara evaluare adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa,
in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului
pentru proiectul “lucrari de
suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta de
amestec sonda H34 Independenta”, propus a fi amplasat in
extravilanul localitatii Schela,
T58/4, P A532/1/19, A532/1/18,
A532/1/17, De538, De510/7;
T58/2, P A 540/1/1; T58/1 P
A540/1/13; T58/4 P A532/1/8 (nr.
Cad. 103824), A 532/1/17,
A532/1/6, judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul A.M.P.
Galati, strada Regiment 11
Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi,
intre orele 8.30 - 16.00 si vineri
intre orele 8.30 - 13.30, precum
si la urmatoarea adresa de
internet http://ampgl.anpm.ro/
la Sectiunea: Reglementari-Acordul de Mediu - drafturi
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acte de reglementare - Proiect
decizie etapa de incadrare 2019.
Publicul interesat poate inainta
comentarii /observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina
de internet a A.P.M. Galati.
Publicul interesat poate depune
propuneri in ceea ce priveste
continutul raportului privind
impactul asupra mediului la
sediul A.P.M. Galati, in termen
de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet
a A.P.M. Galati.
l OMV Petrom S.A., titular al
proiectului “lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec
sonda H30 Independenta”
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, cu
evaluarea impactului asupra
mediului, fara evaluare adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa,
in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului
pentru proiectul “lucrari de
suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta de
amestec sonda H30 Independenta”, propus a fi amplasat in
intravilanul localitatii Schela,
Tarla 58/3, P 502/3, Cc,De; nr.
Cad.102481, 100220, 100222,
102359, 2070, judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul A.M.P.
Galati, strada Regiment 11
Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi,
intre orele 8.30 - 16.00 si vineri
intre orele 8.30 - 13.30, precum
si la urmatoarea adresa de
internet http://ampgl.anpm.ro/
la Sectiunea: Reglementari Acordul de Mediu - drafturi acte
de reglementare - Proiect decizie
etapa de incadrare 2019.
Publicul interesat poate inainta
comentarii /observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina
de internet a A.P.M. Galati.
Publicul interesat poate depune
propuneri in ceea ce priveste
continutul raportului privind
impactul asupra mediului la
sediul A.P.M. Galati, in termen
de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet
a A.P.M. Galati.
l Unitatea administrativ-teritorială comuna Bratovoești, din
județul Dolj, anunță publicarea

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
38, începând cu data de
14.01.2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei
Bratovoești, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și
a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul Primăriei și
pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace
decât cele menționate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială comuna Terpezița, din
județul Dolj, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.5, începând cu data de
14.01.2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei
Comunei Terpezița, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace decât cele
menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.

SOMAŢII
l Se publică dispozitivul
s e n t i n ț e i c i v i l e n r. 7 2 8 7 /
14.11.2019, pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul
nr.5136/318/2019, reclamantă
fiind Domina Imobiliare SRL,
iar pârât Anghel Petre, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Tg-Jiu, Aleea Sf.Nicolae, bl.4,
sc.2, ap.38, jud.Gorj, CNP:
1670629182829: Admite cererea.
Obligă pârâtul să plătească în
favoarea reclamantului suma de
3.700Lei, contravaloare comision și penalităti de întârziere în
cuantum de 1% pe fiecare zi de
întârziere, de la data scadenţei,
12.07.2018, până la data plăţii
efective a debitului datorat,
conform contract prestări
servicii nr.119/22.11.2017 și
1317,00Lei cheltuieli de judecată. Respinge cererea formulată de pârât privind constatarea
caracterului abuziv al clauzelor

din art. 4.5 și 4.6 din contractul
nr.119/22.11.2017, încheiat între
părţi. Cu apel în termen de 30
zile de la comunicare, ce se va
depune la Judecătoria Tg-Jiu.
Pronunţată în ședinţa publică
din 14.11.2019, la Judecătoria
Tg- Jiu.

LICITAŢII
l Debitorul SC Global Business
Courier SRL-D - in lichidare,
prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare urmatoarele: 1. Sireturi
silicon -716 Seturi, pret pornire
licitatie 2.467,54 lei exclusiv
TVA; 2. Set ruj lichid + creion
contur KYLE -163 seturi, pret
pornire licitatie - 634,90 lei
e x c l u s i v T VA ; 3 . Ta l p i c i
protectie talpa -97 bucati, pret
pornire licitatie 297,03 lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire
al licitatilor pentru bunurile
mobile apartinand debitoarei SC
Global Business Courier SRL-D,
reprezinta 80% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare listele cu
aceste bunuri pot fi obtinute de
la lichidatorul judiciar cu un
telefon in prealabil la
021.318.74.25. Bunurile pot fi
vandute atat in bloc, cat si individual sau pe categorii. Participarea la licitatie este
conditionata de: -Consemnarea
in contul nr. RO45 BREL 0002
0020 9174 0100 deschis la Libra
Internet Bank SA cel mai tarziu
cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la data si
ora stabilite pentru sedinta de
licitatie a Caietului de sarcini ce
se achita prin op in contul nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la Ing Bank
-Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL sau in
numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti, nr.71 et.5, sector1.
Prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data 14.01.2020 ora
15.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
in data de 21.01.2020;
28.01.2020; 04.02.2020 ora
15.00. Toate sedintele de licitatii
se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Buzesti, nr.71, et.5, sector 1.
Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon: 021.318.74.25,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
email dinu.urse@gmail.com.”
Anuntul poate fi vizualizat si pe
site www.dinu-urse.ro
l Consiliul Local al Orașului
Deta a aprobat prin Hotărârea
nr.190/17.12.2019 închirierea a
47 parcele situate în zona Parc
Industrial în vederea construirii
de construcţii industriale nepoluante și depozitare, conform
PUZ aprobat, în baza OUG
57/2019. Parcelele sunt înscrise
în cartea funciară, se af lă în
domeniul privat al orașului Deta
și au suprafeţe între 30005000mp. Informaţii suplimentare se găsesc în caietul de
sarcini, care se poate achiziţiona
la cerere la sediul Primăriei Oraș
Deta, contravaloarea acestuia
fiind de 81Lei. Data-limită de
depunere a ofertelor: 20.01.2020.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.01.2020.
Şedinţa publică pentru deschiderea ofertelor va avea loc la
sediul Primăriei Deta, strada
Victoriei, nr.32, în sala de
ședinţe, în data de 21.01.2020,
ora 12.00. Informaţii suplimentare și caietul de sarcini se pot
obţine de la Serviciul Urbanism
al Primăriei Orașului Deta.
l Consiliul Local al Orașului
Deta a aprobat prin Hotărârea
nr.188/17.12.2019 închirierea a
29 parcele situate în zona
Termal în vederea construirii de
locuinţe individuale, conform
PUZ aprobat, în baza OUG
57/2019. Parcelele sunt înscrise
în cartea funciară, se af lă în
domeniul privat al orașului Deta
și au suprafeţe între 300-814mp.
Informaţii suplimentare se
găsesc în caietul de sarcini, care
se poate achiziţiona la cerere la
sediul Primăriei Oraș Deta,
contravaloarea acestuia fiind de
78Lei. Data-limită de depunere
a ofertelor: 22.01.2020. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.01.2020. Şedinţa
publică pentru deschiderea
ofertelor va avea loc la sediul
Primăriei Deta, strada Victoriei,
nr.32, în sala de ședinţe, în data
de 23.01.2020, ora 12.00. Informaţii suplimentare și caietul de
sarcini se pot obţine de la Serviciul Urbanism al Primăriei
Orașului Deta.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
contact: Consiliul Local al
Orașului Vălenii de Munte,
strada Berevoiești, nr.3A, Orașul
Vălenii de Munte, județul
Prahova, telefon/fax:
0244.280.816, 0244.280.631,
e-mail: primariavaleniide munte@yahoo.com, cod fiscal:
2842870. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special
descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu cu destinație de
cabinet medical în suprafață de
64,35mp, compus din trei
camere, hol și grup sanitar- folosință exclusivă, inclusiv spațiu
de utilitate comună (acces în
imobil și folosire teren în cotă
indiviză), parte din clădirea în
suprafață totală de 772 mp,
situat în Orașul Vălenii de
Munte, str.Berevoiești, nr.8, ce
aparține domeniului public al
Orașului Vălenii de Munte,
județul Prahova, conform HCL
nr.220/17.12.2019 și temeiului
legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Achiziții
Publice. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: de la
Compartimentul Achiziții
publice din cadrul Primăriei
Orașului Vălenii de Munte,
s t r a d a B e r e v o i e ș t i , n r. 3 A ,
județul Prahova. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019, privind Codul
administrativ: 50Lei/exemplar,
se achită cash la casieria Primăriei Orașului Vălenii de Munte.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.01.2020,
ora 16.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 29.01.2020,
ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Orașului Vălenii de Munte,
s t r a d a B e r e v o i e ș t i , n r. 3 A ,
județul Prahova, Birou Registratură. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate
-unul exterior și unul interior.
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5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor:
30.01.2020, ora 11.00, Primăria
Orașului Vălenii de Munte,
strada Berevoiești, nr. 3A,
județul Prahova. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail aIe
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova,
strada Văleni, nr.44, municipiul
Ploiești, județul Prahova,
telefon: 0244.544.781, fax:
0244.529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 06.01.2020.
l SC Editura Explorator SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile de natura
utilajelor tiparire carti, respectiv

masina de brosat Bindmaster la
pretul de 36.600 lei, masina de
laminat la cald KDFM 900 la
pretul de 7.980 lei, rama copiat
placi Spektra Proff la pretul de
4.420 lei, procesor placi Offset
T700 la pretul de 7.025 lei,
masina de tipar Offset Roland
205 la pretul de 235.550 lei,
masina de faltuit ZYH490B la
pretul de 32.600 lei, aerotermă
electrică TDS 75 Trotec la 3 buc.
la pretul de 325 lei/buc, aerotermă electrică TDS 20 R Trotec
5 buc la pretul de 70 lei/buc,
aerotermă electrică TDS 100
Trotec la pretul de 440 lei, aerotermă Master B 15 EPB Tipo
Dec 2 buc. la pretul de 235 lei/
buc, aparat aer conditionat
24000 BTU Interter la pretul de
300 lei. Pretul de pornire al licitatiei este redus la 50% fata de
cel stabilit in rapoartele de
evaluare. Licitatiile sunt organizate in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 27.02.2019 si
vor avea loc pe data de:

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

14.01.2020, 16.01.2020,
21.01.2020, 23.01.2020,
28.01.2020, 30.01.2020,
04.02.2020, 06.02.2020,
11.02.2020, 13.02.2020, orele
12.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, strada Ion
Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab.
7B. Conditii de participare si
relatii suplimentare la telefon
0344104525.

19.4. Pct.2.Diverse. Pentru
informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul asociației
sau la telefon: 0727.392.953.

ADUNĂRI GENERALE

l Pierdut carnet de student pe
numele Bădoiu Teodora-Ioana,
eliberat de Universitatea București, Facultatea de Drept. Îl
declar nul.

l Președintele Asociației
Grupul de Acțiune Locală Colinele Olteniei, dl.Drăgușin Ionuț
Teodor, convoacă membrii
asociației pentru adunare generală ordinară la data de
15.01.2020, ora 11.00, la sediul
asociației, comuna Coțofenii din
Dos, str. Nicu Iovipale, nr. 170,
județul Dolj, având următoarea
ordine de zi: Pct. 1. Aprobarea
Anexei II -Formular de Buget
aferent Contractului de finanțare subsecvent nr.2, Submăsura

III

PIERDERI
l Pierdute Atestat profesional
transport Marfa si Atestat ADR
emise pe numele Ursache
Bogdan Florin. Le declar nule.

l Pierdut atestat transport
mărfuri periculoase și atestat
transport marfă emise de ARR
pe numele Baicoană Lucian-Adi. Se declară nule.
l S-a pierdut Atestat de marfă
CPI, atestat ADR și card tahograf pe numele Fulgescu Florin
Ion. Se declară nule.

GATA!
Simplu, nu?

l Declar pierdut Certificat de
înregistrare, seria
B3242129/09.02.2017 al SC Max
Trans Hub SRL, cu nr. de ordine
în Registrul Comerțului
J40/9516/2012 și cod unic de
înregistrare 30567970. Declar
nul.
l Pierdut Certificat constat a t o r n r. 2 0 9 5 5 / 1 6 . 1 0 . 2 0 1 4
pentru sediu secundar al
Roxette Prod Com SRL,
J27/1298/1994, CUI:6060702. Îl
declar nul.
l Pierdut cartela conducătorului auto nr. I00507201S, valabilă 13.09.2019 – 12.09.20124,
eliberată de ARR Iași pe
numele: Ioja Iosif- Leonard. Se
declară nulă.
l Declar nul Atestat Taxi nr.
0150714 eliberat de ARR la data
de 14.10.2018 pe numele
Costiean Ionel. Îl declar nul.

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

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

369 (7681) ∙ 2,8 lei

Programul
Laptele,
cornul şi
lama de ras

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

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

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

