
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Cefain Construct S.R.L., cu sediul social 
în Municipiul Giurgiu, Str.Piața 1907, nr.2, 
Jud. Giurgiu, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerțului sub nr.J52/4/2010, CUI: 
24721160, angajează:  lăcătuș mecanic de 
întreținere și reparații universale, cod COR 
721424 -2 posturi. Pentru CV la adresa de 
e-mail cumali.tekin@cefain.ro.

l Primaria Crevedia Mare, cu sediul în 
Comuna Crevedia Mare, Str.Principală, 
nr.68, județul Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de: Numele funcției -Șofer pentru 
transport elevi școală -1 post, conf.H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 23.03.2021, 
ora 10:30; -Proba interviu în data de 
25.03.2021, ora 10:30. Pentru participare la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiți: -permis de conducere 
-categoria B și D; -studii medii; -vechime: 
minim 5 ani; -domiciliul stabil în localitate. 
Candidații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Crevedia Mare. Relații suplimentare la 
sediul: Primăriei Crevedia Mare, persoană de 
contact: Mindricel Florentina, telefon 
0246/264.155, fax 0246/264.266, Email:pri-
mariacrevediagr@yahoo.com.

l CONPET SA. Anexa II. Anunț de recru-
tare și selecție Director General. Societatea 
Conpet S.A. recrutează Directorul General în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 
2011 privind guvernanța corporativă a între-
prinderilor publice, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Conpet S.A. („Societatea”) 
este o societate cu sediul în Ploiești care oferă 
servicii specializate de transport petrolier 
prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea 
ferată (CF), asigurând aprovizionarea rafină-
riilor cu țiței și derivate ale acestuia din 
producția internă și din import. Societatea 
operează o rețea de conducte cu o lungime de 
3800 km, care traversează 24 de județe ale 
țării. CONPET este o societate listată la 
Bursa de Valori București, înregistrând o 
cifra de afaceri de peste 80 milioane Euro și 
având aproximativ 1600 angajați. Mai multe 
informații despre Societate sunt disponibile 
la adresele web: www.conpet.ro si www.bvb.
ro. Directorul General va organiza și va 
conduce activitatea curentă a societății în 
conformitate cu Actul Constitutiv și cu atri-
buțiile prevăzute în contractul de mandat, 

performanța sa urmând a fi masurată prin-
tr-un set de indicatori de performanță finan-
ciari și nefinanciari ce vor fi incluși în 
contractul de mandat negociat și convenit cu 
Consiliul de Administrație, astfel încât socie-
tatea să-și atingă obiectivele stabilite prin 
Planul de administrare aprobat în conformi-
tate cu prevederile legale. Calendarul proce-
durii: - Publicare anunț în ziare privind 
selecția DG - termen limită 01.03.2021; - 
Perioada depunere candidaturi 02.03.2021 - 
02.04.2021; Stabilirea listei lungi de 
candidati: maxim 3 zile, dar nu mai târziu de 
08.04.2021; Stabilirea listei scurte: maxim de 
5 zile, dar nu mai târziu de 14.04.2021; Depu-
nerea declarației de intenție a candidaților 
din lista scurtă, derularea interviurilor, apli-
carea punctajelor, prezentarea raportului cu 
propunerile de nominalizare 15.04.2021 - 
06.05.2021; Numire DG, semnare contract: 
maxim 07.05.2021. Termenele pot fi decalate 
din motive obiective, cu avizul prealabil 
comun al Președintelui C.N.R. și al Președin-
telui C.A., cu respectarea perioadei minime 
de 30 de zile pentru depunerea candidatu-
rilor de la data anunțului în presă și a terme-
nului privind depunerea declarațiilor de 
intenție. Criterii de recrutare și selecție. 
Fiecare candidat pentru postul de Director 
General, persoane fizice române sau străine, 
va fi evaluat și selectat în funcție de îndepli-
nirea următoarelor cerințe: Director General: 
Cerințe obligatorii: 1. Cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau non-UE și domiciliul în 
România; 2. Cunoaște limba română (scris și 
vorbit); 3. Stare de sănătate corespunzătoare 
și capacitate deplină de exercițiu; 4. Absol-
vent de studii superioare de lungă durată cu 
diplomă de licență, master, în domeniul 
economic, tehnic sau juridic în România sau 
în străinătate - recunoscute în România; 5. 
Experiență de: a. minim 5 ani în funcții de 
conducere, din care cel puțin 3 ani experiență 
în cadrul unor companii cu obiect de activi-
tate din domeniul energetic; b. coordonarea 
unor proiecte în cadrul unor companii cu 
cifră de afaceri anuală de minim 20 milioane 
de euro; c. coordonarea unui număr minim 
de 200 de angajați și a unei structuri organi-
zatorice complexe; 6. Experiență în elabo-
rarea și implementarea de strategii de 
dezvoltare, optimizare și modernizare de 
companii; 7. Reputație ireproșabilă din punct 
de vedere profesional și personal; 8. Abilități 
de comunicare interpersonală; 9. Respectă 
regimul legal privind incompatibilităţile și 
conflictul de interese, impuse prin prevederile 
legale în vigoare aplicabile; 10. Cazier fiscal și 
judiciar fără mențiuni. Cerințe care consti-

tuie avantaj: Cunoaște cel puțin o limbă de 
circulație internațională; Studii postuniversi-
tare, diplomă de doctorat; Experiență în 
industria de transport prin conducte a petro-
lului sau gazelor; Cunoștințe documentate de 
managementul riscului; Experiență relevantă 
și abilități de negociere documentate în 
relația cu partenerii sociali; Experienţă în 
formarea, coordonarea și dezvoltarea echi-
pelor/ colectivelor de personal și planificarea 
succesiunii în cadrul acestora; Minim două 
recomandări personale, de la persoane de 
notorietate profesională; Depășirea condiți-
ilor minime constituie avantaj. Alte cerințe 
specifice postului: Aptitudini de conducere; 
Abilități de comunicare interpersonală; 
Adaptabilitate la sisteme și medii de lucru 
diferite; Abilități pentru munca în echipă; 
Capacitate de gestionare a sarcinilor 
complexe și atingerea obiectivelor stabilite; 
Capacitate de negociere; Capacitate de moti-
vare și dezvoltare a personalului din subor-
d i n e ;  C a p a c i t a t e  d e  a s u m a r e  a 
responsabilității în exercitarea sarcinilor 

postului. Beneficii: Candidatul selectat 
pentru funcția de Director General va bene-
ficia de o remunerație, formată dintr-o 
componentă fixă și una variabilă, în concor-
danță cu responsabilitățile poziției, cu efortul 
depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele 
obținute, în conformitate cu dispozițiile 
legale aplicabile și în limitele generale apro-
bate de către A.G.A. la începutul mandatului 
actualului Consiliu de Administrație. Docu-
mentele candidaturii: Dosarele de candida-
tură ale candidaților vor fi depuse pe adresa 
societății Conpet - str. Anul 1848 nr. 1-3, cod 
postal 100559, Ploiești, Prahova, pe suport 
hârtie, în plic inchis și sigilat, pe care se va 
menţiona: „Procedura de selecţie pentru 
Director General Conpet, Nume și Prenume 
Candidat” - În atenția domnului Cornel 
Bănică - Șef Serviciu Juridic, până cel târziu 
în data de 02.04.2021, ora 15:00 și vor conține 
în mod obligatoriu următoarele Documente 
în limba română - îndosariate: a) Opis docu-
mente; b) Curriculum vitae, potrivit mode-
lului comun european; c) Adeverinţă 

medicală; d) Cazierul judiciar; e) Cazier 
fiscal; f) Copii după următoarele documente: 
- Copia actului de identitate; - Copia certifi-
catului de căsătorie sau a altor acte, doar în 
cazul în care numele de pe actele depuse este 
diferit de cel de pe actul de identitate; - 
Copia diplomei de licenţă sau echivalentă; - 
C o p i i  a l e  d i p l o m e l o r  d e  s t u d i i 
post-universitare, dacă este cazul; - Copii ale 
certificatelor de absolvire a programelor de 
formare (dacă este cazul); - Copii ale docu-
mentelor care dovedesc experienţa profesio-
nală cerută (obligatoriu extras Reges/ Revisal 
și copie carnet de muncă, contracte de 
mandat/ management, adeverinţe eliberate 
de angajatori, etc.). g) Formulare: - Cererea 
de înscriere; - Declaraţie pe propria răspun-
dere privind conformitatea documentelor și 
informaţiilor prezentate în dosar, lipsa 
conflictului de interese și a situaţiilor de 
incompatibilitate; - Declarația privind 
acordul pentru obţinerea de date în vederea 
verificării informaţiilor;- Consimţământ de 
prelucrare a datelor cu caracter personal;- 
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Declaraţia de interese. Modelele de formu-
lare se găsesc şi pot fi descărcate de pe site-ul 
www.conpet.ro, începând cu data publicării 
anunțului. Informații suplimentare. Depu-
nerea candidaturii. Toate documentele cerute 
sunt obligatorii pentru validarea candida-
turii. În cazul dosarelor incomplete se vor 
acorda 24 de ore de la informarea candida-
tului despre documentele lipsă pentru reme-
dierea situației, după care, în cazul în care nu 
se vor efectua completările solicitate, candi-
datura va fi invalidată. Declarația de intenție 
a candidatului va fi solicitată ulterior doar 
candidaților confirmați pe lista scurtă. Prin 
transmiterea dosarului, candidaţii îşi dau 
acordul implicit ca datele lor personale să fie 
procesate în scopul derulării procedurii de 
recrutare şi selecție. La finalul procesului de 
selecție documentele candidaților care nu vor 
fi confirmați pe funcție vor fi returnate solici-
tanților la cererea acestora în termen de 30 
de zile sau vor fi distruse dupa trecerea celor 
30 de zile. Comunicarea cu candidaţii. Pe 
întreg parcursul acestui proces de selecţie, 
comunicarea cu candidaţii se va face prin 
e-mail şi telefonic, de aceea este imperios 
necesar ca adresa de e-mail şi numărul de 
telefon menționate în C.V. să fie corecte. 
Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare şi în 
acord cu regulile de deontologie profesională 
ce guvernează activitatea de recrutare, lista 
lungă, lista scurtă, propunerile de nominali-
zare în vederea selecției de către C.A. şi 
rezultatele obținute de candidați pe fiecare 
etapă a procedurii de recrutare şi selecție au 
caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; 
candidații vor fi anunțați prin e-mail şi tele-
fonic că au fost confirmați/ neconfirmați pe 
lista lungă/ lista scurtă; după finalizarea 
procedurii de recrutare şi selecție, fiecărui 
candidat i se pot comunica individual rezul-
tatele pe care le-a obținut, respectiv prin 
e-mail şi telefonic, numai la cererea scrisă a 
candidatului. Legislația de guvernanță 
corporativă nu prevede contestații. Din 
dorința de a asigura maxima transparență a 
procesului de recrutare şi selecție se va 
răspunde prompt cererilor de clarificări 
formulate de către candidați cu condiția ca 
aceştia să solicite numai informații care se 
referă la candidatura lor şi nu care implică 
rezultatele obținute de către ceilalți candi-
dați. Eventualele cereri de clarificări se 
depun la fel ca şi dosarele de candidatură în 
termen de maximum 24 de ore de la primirea 
rezultatelor, în acelaşi mod ca şi dosarele de 
candidatură, la adresa Conpet S.A., str. Anul 
1848 nr. 1-3, cod poştal 100559, Ploieşti, 
județul Prahova, sau prin e-mail, la adresele 
actionariat@conpet.ro şi cornel.banica@
conpet.ro cu răspuns în maximum 3 zile 
lucrătoare de la data primirii cererii la socie-
tate. Cererea de clarificări nu suspendă deru-
larea procedurii de selecție.

l Penitenciarul-Spital Mioveni intenționează 
să încheie contract de prestări servicii medi-
cale: -1(un) contract medic psihiatru. Docu-

mentele de calificare solicitate:  -să 
îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 
nr. 95/2006, referitoare la exercitarea profe-
siei de medic; -Certificat de înregistrare 
fiscală (să poată desfăşura activitatea în 
regim independent); -certificatul de membru 
al CMR; -avizul de liberă practică; -asigu-
rarea Malpraxis; -declarație pe propria 
răspundere privind disponibilitatea de a intra 
în contract cu CASAOPSNAJ. Valoarea 
fondurilor ce pot fi alocate pentru serviciile 
prestate este de maxim 50 lei/oră. -1(un) 
contract medic în serviciu de gardă. Docu-
mentele de calificare solicitate: -să îndepli-
nească condițiile prevăzute de Legea nr. 
95/2006, referitoare la exercitarea profesiei 
de medic; -Certificat de înregistrare fiscală 
(să poată desfăşura activitatea în regim inde-
pendent); -certificatul de membru al CMR; 
-avizul de liberă practică; -asigurarea 
Malpraxis. Valoarea fondurilor ce pot fi 
alocate pentru serviciile prestate este de 
maxim 40 lei/oră. Criteriul de atribuire este 
prețul cel mai mic exprimat în lei/oră. Oferta 
se va transmite până la data de 05.03.2021 în 
plic închis la sediul Penitenciarul-Spital 
Mioveni. Caietele de sarcini se pot ridica 
gratuit de la sediul unității. Informații supli-
mentare la tel. 0248/260.560 int. 248.

l Şcoala Gimnazială „Constantin Gheor-
ghiță” Podari organizează în cadrul proiec-
tului „Şcoală Incluzivă pentru o comunitate 
integrată”, Cod MySMIS 2014: ID 106999, 
proiect cofinantat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman 
2017-2020, Cod apel: POCU/74/6/18, Compo-
nenta 1, Programul „Şcoala pentru toți”, Axa 
prioritară: „Educaţie şi competenţe” la sediul 
din comuna Podari, strada Şcolii, nr.1, judeţul 
Dolj, concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant: -1 post coordonator 
partener educațional pe perioadă determinată. 
Etapele concursului: -prima etapă în data de 
23.03.2021, orele 12:00, proba scrisă; -a doua 
etapă în data de 25.03.2021, orele 12:00, proba 
de interviu. Pentru a putea participa la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 1.Condiții 
generale pentru toate posturile, conform art.3 
din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 2.Condiţiile specifice 
de participare la concurs: -nivelul de studii 
medii şi/sau studii superioare; -vechime 
minimă 1 an în învăţământ. Dosarele de 
înscriere se vor depune până la data de 
12.03.2021, orele 12:00, la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Constantin Gheorghiță” Podari din 
strada Şcolii, nr.1, judeţul Dolj şi trebuie să 
cuprindă obligatoriu documentele prevăzute 
de art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Informaţii suplimen-
tare aferente concursului, tematica, biblio-
grafia se afişează la sediul instituţiei şi pe 
site-ul www.scoalapodari.ro sau la tel 
0251/339.785.

l În conformitate cu prevederile Legii-
Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind sala-

rizarea personalului plătit din fonduri 
publice şi a HG nr.286 din 23 martie 2011 cu 
modificările şi completările ulterioare 
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe 
Preda” Sibiu, cu sediul în Sibiu, strada Dr.D 
Bagdasar, nr.12, județul Sibiu, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante: -îngrijitor 
-3 posturi cu normă întreagă. Condiţiile 
specifice de participare la concurs: -absol-
vent(ă) de şcoală generală. Concursul/
examenul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.03.2021, ora 10:00; 
-Proba interviu în data de 29.03.2021, ora 
10:00. 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 spitalului situat în Sibiu, strada 
Dr.D Bagdasar, numărul 12, județul Sibiu. 
Anunţul, bibliografiile şi calendarele de 
concurs/examen se afişează la sediul spita-
lului şi se publică pe site-ul spitalului www.
medicina-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la numărul de telefon 
0269/214.335 interior 164: -Biroul Resurse 
Umane -persoană de contact ec.Maria 
Oancea.

l Şcoala Gimnazială Satulung, cu sediul în 
comuna Satulung, sat Satulung, Str.Princi-
pală, nr.129, judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: Secretar şcolar, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
23.03.2021, ora 9.00; -Proba interviu în data 
de 25.03.2021, ora 8:00; -Proba practică în 
data de 25.03.2021, ora 13:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii: 
superioare, cu licență în: Drept, Ştiințe admi-
nistrative, Ştiințe ale educației, Filologie, 
conform H.G.nr.299/2020; -vechime: minim 3 
ani de zile în specialitatea studiilor; -nu a 
împlinit vârsta legală pentru pensionarea la 
limita de vârstă. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Şcolii Gimnaziale Satulung. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială 
Satulung, persoană de contact: Tălpăşan 
Anca Diana, telefon 0743.463.245, tel./fax 
0262/283.032.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulte-
rioare şi ale O.M.S.nr.284/2007, privind apro-
barea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director din spitalele publice, modificat 
de art.1 din O.M.S.nr.954/2017. Spitalul 
Municipal Motru, cu sediul în Motru, Str.
Carol Davilla, nr.4, județul Gorj, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea funcţiei 
specifice comitetului director al unităţii, după 

cum urmează: -1 post de director financiar 
-contabil. La concurs/examen se pot înscrie 
candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, crite-
riile generale şi specifice. Criteriile generale 
sunt următoarele: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea; c)au o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de pensio-
nare, conform prevederilor legale în vigoare. 
Criteriile specifice sunt următoarele: 1.sunt 
absolvenţi de învăţământ universitar de 
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în profil economic; 2.au cel puţin 2 
ani vechime în specialitatea studiilor. 
Concursul/examenul pentru ocuparea func-
ţiei specifice comitetului director al unităţii se 
va organiza în data de 23.03.2021, ora 9:00 
-proba scrisă, respectiv data de 23.03.2021, 
ora 13:00 -susţinere orală a proiectului de 
specialitate, ora 14:00 -interviul de selecţie, la 
sediul unităţii. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de concurs 
este 15.03.2021, 14:00. Bibliografia pentru 
concurs/examen şi temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate se afişează la sediul 
Spitalului Municipal Motru şi se publică pe 
site-ul spitalului www.spitalmotru.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefonul 
0253/410.003 int.113 -Biroul Resurse Umane.

l Unitatea Administrativ Teritorială Vaslui, 
cu sediul în municipiul Vaslui, str.Spiru 
Haret, nr.2, jud.Vaslui, în calitate de autori-
tate tutelară şi unic asociat al Societății 
Comerciale „Locativa Vaslui” S.R.L., prin 
Comisia de evaluare/selecție a candidaților 
pentru Consiliul de administrație al acestei 
societăți, a demarat  în perioada 05.04.2021-
09.04.2021 procedura de evaluare/selecție 
prealabilă a candidaților pentru postul de 
administrator al Societății „Locativa Vaslui” 
S.R.L., în conformitate cu O.U.G. nr. 
109/2011/A şi cu Normele metodologice de 
aplicare a O.U.G. nr. 109/2011/A aprobate 
prin H.G. nr. 722/2016. Documentele pe baza 
cărora se organizează procedura de selecție 
(scrisoare de aşteptări, condiții minime ce 
trebuie îndeplinite de candidați, documente 
necesare pentru depunerea candidaturii, 
criterii de evaluare, alte documente şi infor-
mații relevante pentru procedură) sunt 
disponibile pe site-ul primariavs.ro. Termenul 
pentru transmiterea documentelor aferente 
candidaturilor pot fi depuse până pe data de 
29.03.2021, ora 16:00, la adresa Primăriei 
Municipiului Vaslui, cod poştal 730139, în 
plic închis cu mențiunea „Candidatură 
pentru funcția de administrator al Societății 

Comerciale „Locativa Vaslui” S.R.L.” Pentru 
clarificări utilizați adresa de e-mail: resurseu-
mane@primariavaslui.ro. Candidații decla-
rați admişi la etapa de selecție a dosarelor 
vor fi evaluați în cadrul interviului, ora, 
punctajul şi locul desfăşurării acestuia 
urmând a fi anunțate pe site-ul şi la sediul 
Unității Administrativ Teritoriale a Munici-
piului Vaslui. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Unității Administrativ Terito-
riale a Municipiul Vaslui, de la Serviciul 
Resurse Umane, Organizare, Securitate şi 
Sănătate în Muncă, etaj II, camera 202 sau la 
telefon 0235/310.999 int.161.

l Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” 
Băbiciu, cu sediul în localitatea Băbiciu, 
strada Caracal, numărul 107, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar vacante de: 
Secretar (normă 0,25+ normă 0,50- operator 
controlor date), conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă 
în data de 16.03.2021, ora 10:00 (probă 
unică). Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: studii: studii medii/universitare, 
vechime: minim 5 ani în domeniu, capacitate 
deplină de exercițiu, o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pe care candidează, 
atestată pe bază de adeverință eliberată de 
medicul de familie, alte cunoştințe/aptitudini 
în domeniu constituie un avantaj. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a la sediul Şcolii Gimnaziale “Mihai 
Viteazul” Băbiciu (com.Băbiciu, str.Caracal, 
nr.107,  jud.Olt). Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” 
Băbiciu, persoană de contact: Matei Ileana 
Daniela telefon:  0765.527.892,  fax: 
0249.532.100  E-mail: scoala_babiciu@yahoo.
com

l Şcoala Gimnazială Gostavățu, cu sediul în 
localitatea Gostavățu, strada Principală, 
numărul 100, judeţul Olt,  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale temporar vacante de: Secretar (normă 
0,50),  conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă 
în data de 16.03.2021, ora 13:00  (probă 
unică). Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: studii: Studii medii/universitare; 
vechime: minim 5 ani în domeniu; capacitate 
deplină de exercițiu, o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pe care candidează, 
atestată pe bază de adeverință eliberată de 
medicul de familie; alte cunoştințe/aptitudini 
în domeniu constituie un avantaj. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a la sediul Şcolii Gimnaziale Gostavățu 
(com.Gostavățu, str. Principală, nr. 100,  jud.
Olt). Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii 
Gimnaziale Gostavățu, persoană de contact: 
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Draghici Nicoleta, telefon: 0768.034.846, fax: 
0249.532.324, E-mail: scoalagostavatu@
yahoo.com

CITAȚII
l Numitul Popescu Marius-Laurențiu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Timișoara, str.
Oglinzilor, nr.20, Sc.A, Ap.18, este chemat în 
judecată, de către DFMT, în calitate de 
intimat, la Judecătoria Timișoara, sala 
complet c6c, în data de 17.03.2021, ora 11:00, 
în dosarul nr.25425/325/2020, având ca obiect 
înlocuire amendă cu munca în folosul comu-
nității.

l Numita Balog Alexandra Daniela, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Timișoara, 
Bulevardul Iuliu Maniu, nr.57, ap.3 este 
chemată în judecată de către Direcția Fiscală 
a Municipiului Timișoara, în calitate de 
intimat, la Judecătoria Timișoara, sala 331, 
complet c6c, în data de 17.03.2021, ora 11:00, 
în dosarul nr.22293/325/2020, având ca obiect 
înlocuire amendă cu munca în folosul comu-
nității.

l Rusu Ecaterina este chemată în calitate de 
pârâtă, la Judecătoria Arad, în data de 
25.03.2021, orele 10:00, dosar 16967/55/2019, 
cu obiect partaj judiciar, în proces cu Crișan 
Dorina.

l Laborde Liana Isabela este citată pentru 
19.03.2021, ora 12:00, în dosarul 11920 la 
Completul 19 la Judecătoria Craiova, în 
contradictoriu cu Popescu Marian.

l Cîrmiș Aurelia Vasilica și Antal Bogdan 
Emanuel sunt citaţi în ziua de 22.03.2021, 
ora 10:00, la Judecătoria Dorohoi, în calitate 
de pârâţi în dosarul nr.2897/222/2020, având 
ca obiect stabilire tutore pentru minorul 
Antal Emanuel, rezultat din relaţia părţilor.

l Invităm orice persoană care cunoaște date 
despre numitul Oanţă I. Gheorghe să le 
comunice, întrucât pe rolul Judecătoriei 
Alexandria află dosarul nr. 817/740/2021 
privind deschiderea procedurii de declarare  
judecătoreasca a morţii.

l Kereki Ioan si sotia Meszaros Marisca sunt 
citati in:13.04 2021, la:Judecatoria Turda, in 
Dosar Civil Nr. 4947/328/2020 pentru uzuca-
piuine.

l Andrei Mariana, cu domiciliul în Timi-
șoara, str.Simeon Mangiuca, nr.8, jud.Timiș, 
este chemată la Judecătoria Timișoara, 
camera Sala 331, în data de 17.03.2021, ora 
11:00, în calitate de pârât în proces cu 
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în 
ca l i ta te  de  rec lamant ,  în  dosaru l 
nr.27170/325/2020, având ca obiect înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității.

l Czine Alexandru, cu domiciliul în Timi-
șoara, Calea Martirilor 1989, nr.140, ap.2, 
jud.Timiș, este chemat la Judecătoria Timi-

șoara, camera Sala 331, în data de 17 martie 
2021, ora 11:00, în calitate de pârât în proces 
cu Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, 
în dosarul nr.25523/325/2020, având ca obiect 
înlocuire amendă cu muncă în folosul comu-
nității.

l Numita Popescu Speranţa, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Austria, Graz, Cod 
8020, Lazarettgasse, Nr.15/11/6, este citată la 
Judecătoria Tg-Jiu, în calitate de pârâtă în 
dosarul 9074/318/2020, în ziua de 29.03.2021, 
completul C25, ora 9:20, în proces de divorţ 
cu reclamantul Popescu Dumitru.

l ANAF - Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. 
Se citeaza d-nul. Nedeloiu Vasile, adminis-
trator la societatea SC PRIMO CASARO 
IDEAL SRL, cu domiciliul în localitatea 
Năvodari, oraș Năvodari, str. Cabanei nr. 5, 
bl. C3, et. 2, ap. 51, jud. Constanţa, în calitate 
de debitor la cererea creditorului D.G.R.F.P. 
Galaţi - A.J.F.P. Constanţa, la Curtea de 
Apel Constanţa, Secţia a II a civilă, de 
contencios administrativ, în data de 
17.03.2021, ora 12:00, Complet C2A, în 
dosarul nr. 1850/118/2020.

l  Buogye Iuonas, Szabo Alexandru, 
Morovan Ilie, Hilma Gligor, Csortya Simion, 
Csortya Gligor, Csortya Peter, Csortya Gabor, 
Csortya Paraska, Popa Todorika, Popa 
Victoria, sotia lui Kicsinas Simion, Popa 
Gyorgy, Popa Vazul, Popa Danja si Dregan 
Mariuka, sotia lui Kaluger Niculai sunt citati 
in:23.03.2021 in Dosar.Civil.Nr.7141/328/2019 
pentru uzucapiune.

l Blag Ioan al lui Matye, Blag Todor al lui 
Matye, Blag Ioan al lui Nekita, casatorita cu 
Banda Janos, Blag Marina, casatorita cu 
Blag Maxim, Bencze Veronika, Bencze 
Viktoria, Bencze Adolfina, Bencze Janos, 
Bencze Vaszilie, Bencze Gergely, Ignat Iren a 
lui Miklos, casatorita cu Ilia Ilyes, Ignat 
Maria a lui Miklos, Ignat Nasztasia a lui 
Miklos, Farcas Nasztasia, vaduva lui Bencze 
Demeter, Filip Janos, Filip Vazul al lui Janos, 
Farcas Ana, casatorita cu Ignat Ioan si 
Farcas Valeria casatorita cu Felea Vasile sunt 
citati in:30.03.2021, la Judecatoria Turda, in 
Dosar.Civil.Nr.5834/328/2019 pentru succe-
siune.

l Ghib Gheorghe al lui Petre, Ghib Gligore 
al lui Petre, Ghib Gheorghe sunt citati 
in:20.05.2021, la Judecatoria Turda, in Dosar.
Civil.Nr 3031/328/2020 pentru succesiune.

l Pataki Iuliu, Pataki Elisabeta, casatorita 
Gergely, Pataki Maria, casatorita Fodor, 
Incze Iosif, Incze Paul, Incze Ludovic, Ratiu 
Ida casatorita cu Tulburran Carol sunt citati 
in:5.04.2021, la Judecatoria Turda in Dosar.
Civil.Nr.6762/328/2019 pentru succesiune. 

l Greuruși Elena Diana este citată, în cali-
tate de pârâtă, la Tribunalul Vâlcea, în 

dosarul nr. 33/90/2021, cu termen la data de 
19.03.2021, având ca obiect - plasament, în 
dosar cu reclamanta Pătru Alina. 

l Pătru Vasile Ciprian este citat, în calitate 
de pârât, la Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 
33/90/2021, cu termen la data de 19.03.2021, 
având ca obiect - plasament, în dosar cu 
reclamanta Pătru Alina. 

l România. Judecătoria Timișoara. Dosar 
Nr.19133/325/2020. Citație emisă la data de 
14.01.2021. Aducem la cunoștința intima-
tului Sfatcu Constantin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Timișoara, la Adăpostul de 
Urgențe a persoanelor fără adăpost din str.
Învățătorului, nr.2, jud.Timiș, că este chemat 
în judecată de către petenta Direcția Fiscală 
a Municipiului Timișoara pentru înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității, 
dosarul având termenul de judecată la data 
de 24.03.2021, ora 11:00, sala 332. Menți-
onăm că acțiunea și înscrisurile au fost 
comunicate la domiciliul indicat de 
DPEP-ABD și întrucât s-a reîntors cu menți-
unea destinatar necunoscut la adresă, acți-
unea s-a atașat la dosar. Pe seama intimatului 
a fost numit un curator.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă a debitorului SC UVA 
C o n s t r u c t  S R L ,  C I F :  3 0 7 8 4 8 0 5 , 
J25/425/2012, dosar nr. 298/101 anul 2021 
-Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţă la 30.03.2021; 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 14.04.2021; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului preliminar și pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanţelor la 04.05.2021. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis

l Anunt public : SC Inteco Holding SRL, 
având sediul în Sat Bocsig, Com. Bocsig, nr. 
856/A, jud. Arad titular al P.U.Z. și R.L.U. - 
„Zona Rezidențială și Funcțiuni Comple-
mentare Servicii/ Comerț”, amplasat în 
intravilan mun. Arad, str. Anton Cehov, nr. 
20, CF. Nr. 352763 Arad, anuntapublicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obți-
nere a avizului de mediu pentru P.U.Z. -ul 
menționat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a P.U.Z. -ului poate fi consul-
tata la sediul APM Arad, strada Splaiul 
Muresului, FN, localitatea Arad, județul 
Arad, de luni până joi intre orele 09:00-16:00, 
vineri intre orele 09:00-13:00. Observații/ 
comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Arad, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.

l Anunț public: Marandiuc Ciprian și Mot 
Ginel- Adrian având domiciliul în Jud. Arad, 

Mun. Arad, str. Dacilor, nr. 18, et. 3, ap. 6A. 
titular al P.U.Z. și R.L.U. - „Construire Locu-
ințe Colective și Spatii Comerciale/ Prestatari 
Servicii” , amplasat în jud. Arad, Mun. Arad, 
str. Ștefan Augustin Doinaș, nr. 17, C.F. nr. 
319516 Arad, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru P.U.Z.- ul menți-
onat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a P.U.Z.- ului poate fi consul-
tata la sediul APM Arad, strada Splaiul 
Muresului, FN, localitatea Arad, județul 
Arad, de luni până joi intre orele 09:00 - 
16:00, vineri intre orele 09:00 - 13:00. Obser-
vații/ comentarii și sugestii se primesc în scris 
la sediul APM Arad, în termen de 15 zile de 
la data publicării anunțului.

l Comuna Ghiroda, cu sediul în localitatea 
Ghiroda, str.Victoria, nr.46, 307200, intențio-
nează să solicite de la Administrația Bazinală 
de Apă Banat aviz de gospodărire a apelor/
aviz de amplasament pentru desfășurarea 
lucrării de Extindere rețea de alimentare cu 
apă în localitatea Ghiroda și localitatea Giar-
mata Vii, comuna Ghiroda. Această solicitare 
de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să trans-
mită observații, sugestii și recomandări se pot 
adresa sol icitantului  dupa data de 
01.03.2021.

l Cardeg-Dobrinas SRL, titular al Planului 
Urbanistic „Întocmire PUZ în vederea intro-
ducerii terenului în intravilan industrial, 
pentru investițiile: clădiri industriale depozi-
tare, ateliere, garaje, service auto, funcțiuni 
agricole și clădiri de birouri” amplasat în 
județul Constanța, oraș Năvodari, zona 
Extravilan, str.B-dul Mamaia, nr.FN, anunță 
publicul interesat că s-a depus documentația 
în vederea obținerii avizului de mediu pentru 
avizarea planului urbanistic zonal. Observa-
țiile publicului se primesc în scris la sediul 
A.P.M.Constanța, str.Unirii, nr.23, zilnic între 
orele 08:00-16:00, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția anunțului.

l Mihai Florin Aurelian, domiciliat în Bucu-
rești, str. Telița nr.4, bl. 66B, sc.2, et.4, ap.81, 
sector 5, CNP 1831016410129 anunţă 
publicul interesat asupra faptului că s-a soli-
citat avizul de mediu  pentru proiectul 
Clădire cu destinaţia de comerţ și alimentaţie 
publică (catering) cu regim de înălţime 
P+1EP, Împrejmuire și Utilităţi propus a se 
implementa în Oraș Mihăilești, Calea Bucu-
rești nr.393, Județ Giurgiu și s-a întocmit 
prima variantă a acestuia. Termenul de 
acceptare a comentariilor și sugestiilor este 
până la data de 17.03.2021. Comentariile 
publicului se pot transmite la sediul A.P.M. 
Giurgiu, cu sediul în loc. Giurgiu, șos. Bucu-
rești, bl.111, sc. A+B.

l SC Fidagri S.R.L, titular al proiectului 
„Dezvoltarea capacității S.C.Fidagri S.R.L.” 
anunţă publicul interesat asupra luării deci-
z i e i  e tape i  de  încadrare  de  că t re 
A.P.M.Călărași, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului*), 
pentru proiectul „Dezvoltarea capacității 
S.C.Fidagri S.R.L.”, propus a fi amplasat în 
județul Călărași, comuna Dragoș Vodă, satul 
Dragoș Vodă, cod poștal 917085, str.T45, 
P257, nr.cadastral 20265, CF20265. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M.Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 
2, jud.Călărași, în zilele de luni-vineri, între 
orele 10:00-14:00, precum și la următoarea 
adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului. 2.
Publicul interesat poate depune propuneri în 
ceea ce privește conţinutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului, în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a A.P.M.Călărași.

l Kecskes Stefan titular al proiectului 
„Construire Locuinte Colective P+3E Cu 
Spatii Comerciale La Parter”, solicitare inre-
gistrata la A.P.M. Arad cu nr. 9318/1558/ R/ 
30.07.2020 - anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul amintit mai sus, propus a fi 
amplasat in loc. Arad, str. Diogene, FN., CF 
347480, jud. Arad. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, Jud. 
Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 
08:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa 
de internet www.apmar.anpm.ro. 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 autoritatii competente 
pentru protectia mediului. 

LICITAȚII
l Subscrisa  SP Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, reprezen-
tata prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
South-West Logistic Park SRL, desemnat 
prin Hotararea nr. 3842 din data de 
17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 
1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Ilfov - Sectia Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea 
South-West Logistic Park SRL, constand in 
proprietate imobiliara compusa din teren si 
constructiile edificate pe acesta, in valoare 
totala de 190.640 euro +TVA (conform 
normelor din Codul fiscal in vigoare la data 
valorificarii). Vanzarea bunului imobil apar-
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tinand societatii falite se va organiza in data 
de 09.03.2021 ora 14:00, prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunul imobil nu 
se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, 
se va organiza o alta licitatie in data de 
16.03.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a lici-
tatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 
35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu 
pana in preziua licitatiei, ora 12:00. Date 
despre starea bunului, pretul acestuia, condi-
tiile de inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, 
ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 3000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa  SP Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, reprezen-
tata prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
South-West Logistic Park SRL, desemnat 

prin Hotararea nr. 3842 din data de 
17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 
1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Ilfov - Sectia Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunurilor mobile aflate in proprie-
tatea South-West Logistic Park SRL, 
constand in mij loace de transport : 
Volkswagen Golf, AC Break, 2008, Benzina, 
in valoarea de 1.980 euro exclusiv TVA, Iveco 
65C15 DAILY, camion, 2004, motorina in 
valoarea de 9.990 EURO exclusiv TVA, Jeep 
Wrangler, AE Cabriolet, 2011, motorina, in 
valoarea de 18.450 EURO exclusiv TVA si 
Volkswagen Transporter, BB Furgon, 2011, 
motorina, in valoarea de 4.770 EURO 
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 09.03.2021 ora 14:00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) 
licitatii saptamanale in datele de 16.03.2021 
si 23.03.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a lici-
tatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 
35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu 
pana in preziua licitatiei, ora 12:00. Date 
despre starea bunurilor, pretul acestora, 

conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, 
ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 400 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Anunţ referitor la pas supraofertare 
vânzare negociere directă la S.C.Procom 
Dual S.R.L. CIL Constantin Corina, cu 
sediul în mun.Tulcea, str.Babadag, nr.161. 
tel.0744.318.436, fax 0240/531.138, în calitate 
de lichidator al S.C.Procom Dual S.R.L., face 
public următorul anunț referitor la pasul de 
supraofertare vânzare negociere directă, 
prevăzută de art. 118, alin.2, din Legea 
nr.85/2006: în conformitate cu proce-
sul-verbal al adunării creditorilor nr. 
24/22.02.2021 a fost aprobată vânzarea prin 
negociere directă cu cumpărător identificat, 
la preţul de 10.000Euro -plătibili la cursul 
zilei în data efectuării tranzacţiei, a bunului 
imobil teren intravilan în suprafaţă de 
8.138mp din patrimoniul S.C.Procom Dual 
S.R.L, situat în jud.Constanţa, intravilanul 
localităţii Poarta Albă: -Nr.cadastral 10471, 

înscris în CF a localităţii Poarta Albă la 
nr.10866. Pasul de supraofertare este de 
1.000Euro, reprezentând 10% din preţul de 
vânzare aprobat de creditori, va putea fi 
oferit de orice potenţial cumpărător. Cei 
interesaţi pentru supraofertare trebuie să 
depună o ofertă fermă la sediul lichidato-
rului până cel mai târziu la data de 
01.04.2021 şi să depună în contul debitoarei o 
garanţie de participare de 10% din preţul de 
vânzare directă aprobat, respectiv 1.000 
Euro. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0744.318.436.

PIERDERI
l Se declară pierdute şi nule: Atestat CPI şi 
card tahograf eliberate de ARR Dolj

l Se declară pierdute şi nule: Atestat CPI şi 
card tahograf eliberate de ARR Dolj pe 
numele Cojocaru Ionuț Sorin.

l S-a pierdut Certificat de înregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Prahova al societății Abro 
Key Consulting SRL, cu sediul social în 
Com.Lipăneşti, Sat Lipăneşti, nr.384A, județ 
Prahova, număr de ordine în Registrul 
Comerțului J29/1336/2017, Cod Unic de 
Înregistrare 37705086. Îl declarăm nul.
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