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OFERTE SERVICIU
l 2000 Euro/lună. Colaborare/coordo-
nare/ execuție racorduri apă canal. 
Mediaș, Sibiu. Firme, Persoane fizice, PFA. 
0765.398.148.

l SC Five Continents Boutique Hotel SRL 
angajează recepționer și ospătar (chelner). 
Interviul va avea loc la sediul societății din 
Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr.1. 
Tel. 0763.227.050.

l SC Goldbeck Development SRL, cu sediu 
în Mun. Sf. Gheorghe str. Gen. Grigore 
Balan Nr. 45, Jud. Covasna, J14/452/2021, 
CUI RO 4532885, angajează muncitori 
necalificați la demolarea clădirilor, căptu-
șeli zidărie, plăci mozaic, faiantă, gresie 
parchet COD COR 931301. Rugăm CV la  
cervoneacs@gmail.com

l IREM General Contractor SRL, persoană 
juridică română, cu sediul în București, 
Sectorul 1, Str.Gheorghe Polizu nr.58-60, 
etaj 13, înregistrată în Registrul Comer-
țului sub nr. J40/16633/2016, având Cod 
Unic de Înregistrare: 36853491, angajează: 
1 inspector în domeniul sănătății și securi-
tății în muncă- COR 325723. Interviul va 
avea loc la data de 09.08.2022, la ora 
10.00, la sediul societății.

l Societatea Dolce Sofa Operations S.R.L., 
cu sediul în sat Mintia, comuna Vetel, 
strada Matei Corvin, nr. 202/A, județul 
Hunedoara, următoarele 20 posturi 
-muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor. Informații se pot 
obține de luni-vineri, la nr.de telefon: 
0722.118.686, între orele 9.00-15.00.

l SC Ghe Stubeanu S.R.L., cu sediul în 
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, Corp A, 
bl.208/3S1, sc.D, et.P,  județ Giurgiu, anga-
jează: 1 cameristă hotel. Pentru mai multe 
detalii ne puteți contacta la nr.de telefon: 
0732.320.012, de luni până vineri, între 
orele 9.00-13.00.

l SA.HI.KO Express Delivery SRL angajăm 
curieri/livratori pentru sectorul de food 
delivery. Program 8 h/zi, L-V, weekend 
opțional. Salariul 2.500Lei +bonusuri. 
Detalii la tel.0748.857.070. Disponibil 
pentru orașele: București, Cluj, Constanța, 
Iași, Timișoara.

l SC Estate General Construct SRL 
angajăm personal calificat și necalificat în 
domeniul construcțiilor. Program 8 h/zi, L-V, 
weekend opțional. Salariul de la 3.000Lei 
+bonusuri. Detalii la tel.0748.857.070. 
Disponibil pentru toată țara.

l SC Euroecologic Impex SRL, având CUI: 
28344900, cu sediul în Sat Podul Turcului, 
Comuna Podu Turcului, Str. Tudor Vladimi-
rescu, NT.14, Ap.2, Județul Bacău, anga-
jează: Muncitor manipulare și pregătire 
furaje, cod COR 921301- 1 post. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul zootehniei. 
Selecția are loc în data de 09.08.2022, ora 
09.00, la sediul societății.

l Colegiul Național „Sfântul Sava”, cu 
sediul în str.G-ral Berthelot nr.23, sector 1, 
cod 010168, București, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contrac-
tual vacante de: 1 post analist progra-
mator grad I -A-S, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Postul este unic, înca-
drându-se în excepțiile prevăzute de 
O.U.G. nr. 80/16.06.2022. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției astfel: -Proba 
scrisă în data de 2.09.2022, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 2.09.2022, ora 

12.00; -Proba interviu în data de 
2.09.2022, ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -nivelul 
studiilor: absolvirea cu diplomă a unei 
instituții de învățământ superior de profil; 
-vechime în specialitatea studiilor: minim 1 
an. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Colegiului Național „Sfântul 
Sava”, până la data de 19.08.2022, ora 
12.00. Relații suplimentare la sediul Cole-
giului Național „Sfântul Sava”, persoană de 
contact: secretarul șef al instituției Stoica 
Pompilia, e-mail: secretariatsfsava@gmail.
com, tel.021.314.92.94.

CITAȚII
l Se citează numiții Turiceanu Ion, domi-
ciliat în sat Gara Bobocu, com.Cochir-
leanca, jud.Buzău, Rădulescu Ștefana, 
domiciliată în sat Vernești, com. Vernești, 
jud. Buzău și Turiceanu Iulian-Maricel, 
domiciliat în sat Gara Bobocu, com.Cochi-
rleanca, jud.Buzău, în calitate de nepoți, în 
cauza succesorală privind pe defunctul 
Lef ter Marin, decedat la data de 
31.01.2002, în dosarul succesoral 
nr.191/2022, pentru data de 30.08.2022, 
ora 10.00, la Biroul Individual Notarial 
Mariana Mocanu din orașul Babadag, str.
Mihai Viteazu, nr.9, jud.Tulcea.

DIVERSE
l S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “desfiintare constructii si insta-
latii din cadrul Parc 1 Frumusita (Rezervor 
1 si Rezervor 2) (partial 1)’’, propus a fi 
amplasat în extravilanul comunei Masta-
cani, județul Galati. Infornaliile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
adresa de internet http://www anpm.ro/
web/apm-galati/acordul-de-mediu. Obsel-
valiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Galati prin email pe adresa de email: 
office@apmgl.anpm.ro.

l SC Cariera Batuța SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii raportului la 
studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului și a studiului de evaluare adecvată 
pentru proiectul “Exploatarea diabazului în 
perimetrul Bătuța III, jud. Arad - Carieră” 
propus a f i amplasat în extravilanul 
comunei Bârzava, sat Bătuța (CF nr. 
302301), jud. Arad. Tipul deciziei posibile 
luate de Agenția pentru Protecția Mediului 
Arad poate fi emiterea acordului de mediu 
sau respingerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Studiile pot fi consultat 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Arad, Splaiul Mureșului, FN și la sediul SC 
Cariera Batuța SRL din Buzău, str. Plevnei, 
nr. 5, jud. Buzău, zilnic între orele 9°° - 
14110. Documentele menționate sunt 
disponibile și la următoarea adresă de 
internet: www. apmar.anpm.ro

l Anunț public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu OMV 
Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi. OMV 
Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: „desfiintare fundații și 
echipamente pompele P10, P10A, P12.1A, 
P12.1B, P12.2A, P12.2B (aferente corp C6 
– Stație Pompe) si lucrari conexe in incinta 
Rafinariei Petrobrazi”, propus a fi amplasat 
în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, 
comuna Brazi, județul Prahova, Cod postal 
107084. Informațiile privind proiectul 

propus pot fi consultate la sediul autori-
tății competente pentru protecția 
mediului Prahova, str. Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306, Ploiești, jud. Prahova, cod 100466 
și la sediul Rafinăriei Petrobrazi, comuna 
Brazi, sat Brazii De Sus, str. Trandafirilor, nr. 
65, jud. Prahova, cod postal 107084, în 
zilele de luni - vineri, între orele 09:00 – 
13:00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Prahova.

l Anunț public privind depunerea solici-
tarii de emitere a acordului de mediu 
(OMV Petrom SA). OMV Petrom S.A., cu 
sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 1, 
str. Coralilor, nr.22 *Petrom City*, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “conducta de bypass a 
instalatiei C3+ - Terminal Midia” amplasat 
în comuna Corbu, intravilan, parcela A614 
si A616, Zona Terminal Midia, str. Petroma-
r u l u i  n r . 2 ,  n r . c a d a s t r a l  / 
C.F.116978,109806, judetul Constanta. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Constanta: municipiul 
Constanta, str. Unirii, nr.23 si la OMV 
Petrom SA, cu sediul in municipiul Bucu-
resti, sectorul 1, str. Coralilor, nr.22 
*Petrom City*, in zilele de luni-vineri, intre 
orele 9.00-13.00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autoritatii compe-
tente pentru Protectia Mediului Constanta.

l SC Cermei Solar  SRL, anunta publicul 
interesat asupra deciziei de emitere a acor-
dului  de mediu pentru pro iec tul 
,,Construire centrala  electrica fotovoltaica 
in localitatea Cermei  jud. Arad, in intravi-
lanul  localitatii Cermei, FN  anplașasament 
indentificat prin CF 301668, CF 301620 
Cermei, jud. Arad Proiectul acordului de 
mediu informatiile relevante pentru luarea  
deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei 
de Protectia Mediului Arad din Arad Splaiul 
Mures FN in zilele de luni – vineri, intre 
orele  9.00 – 14.00 precum si la adresa de 

internet a APM Arad www.anpm.apmar.ro. 
Observatiile /contestatiile se primesc la 
sediul APM Arad, Splaiul Mures FN, in 
termen de 10 zile de la publicarea anuntului 
pe pagina de internet a autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului.

l Vlasceanu Cornel, cu domiciliul in jud. 
Tulcea, com. Jurilovca, sat Salcioara, str. 
Salciei nr. 4, titular a notificarii privind: 
Elaborare Plan Urbanistic Zonal, propus a 
se realiza in jud. Constanta, mun. 
Constanta, str. Nespecificata, A610/4, 
anunta publicul interesat ca, in urma 
parcurgerii parcurgerii etapei de incadrare 
din sedinta CSC din data de 13.07.2022, s-a 
luat decizia supunerii procedurii de adop-
tare fara aviz de mediu. Publicul poate 
formula comentarii privind decizia etapei 
de incadrare pe care le transmite in scris 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
C o ns t ant a,  s t r.Uni r i i  nr.23,  te l /
fax.0241/546696, in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anuntului.

l SC Viti Pomicola Samburesti SA, cu 
sediul în comuna Dobroteasa, sat Câmpu 
Mare, strada Bisericii nr.1, județul Olt, vă 
invită să participați la procedura concu-
rențială pentru atribuirea contractului 
privind servicii de consultanță în manage-
ment în cadrul proiectului „Dotare 
Combinat de Vinificație Domeniile Sâmbu-
rești”, proiect cofinanțat prin Programul 
Național de Sprijin în sectorul vitivinicol 
2019-2023. Obiectul contractului de 
consultanță în management: Servicii de 
managementul investiției pentru obiec-
tivul de investiții „Dotare Combinat de 
Vinificație Domeniile Sâmburești”. Durata 
contractului: 12 luni; Valoarea estimată a 
contractului: 139.800,00 Lei fără TVA; 
Criteriul atribuirii: prețul cel mai scăzut; 
Data și ora-limită de depunere a ofertelor: 
Data: 08.08.2022, ora 16.00. Data și ora 
ședinței de deschidere: Data: 08.08.2022, 
ora 17.00. Adresa și modul de obținere a 
documentației de atribuire: Documentația 
de atribuire se poate obține printr-o solici-

tare scrisă la următoarea adresă de e-mail: 
office@samburesti.com. Ofertele se vor 
depune la următoarea adresă: Comuna 
Dobroteasa, sat Câmpu Mare, strada Bise-
ricii nr.1, județul Olt. Modul de prezentare 
al ofertelor: Ofertantul trebuie să prezinte 
un (1) exemplar al ofertei în original, în plic 
sigilat, pe care să fie trecută adresa achizi-
torului. Pentru informații suplimentare 
legate de contract vă invităm să ne 
contactați la telefonul: +40249.469.180 și 
sau la adresa de e-mail: office@sambu-
resti.com. Persoană de contact este dl.
Ioan Manea.

l Anunț prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea Administrativ-Teritorială Cotești, 
din județul Vrancea, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.32 și 34, 
începând cu data de 08.08.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Cotești, 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 rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Primar, Ionel Dorel 
Bolovan.

l S.C. Renew Delta Energy S.R.L., CUI: 
RO43481064, și S.C.Rogvaiv Energy S.R.L., 
CUI: RO43483057, cu sediile în sat Baldovi-
nești, com.Vădeni, Calea Moș Anghel 
nr.487B, jud.Brăila, titulare ale Planului 
Urbanistic Zonal „Construire centrală elec-
trică fotovoltaică (CEF) cu puterea insta-
lată de 150 MW cu stocarea unei 
capacități de 600 MW energie Renew și 
Rogvaiv”, la adresa: județul Brăila, comuna 
Vădeni, cartea funciară 71015, 71016, 
70957, 70141, 74952, 74947, 74725, 74730, 
74727, 74729, 74637, 74642, 74641, 74865, 
74710, 74711, 74953, 74299, 71032, 
71046, 74298, 74297, 74950, 74951, 
74634, 74867, 71519,74726, 74724, 74732, 

Ministerul Finanþelor Publice. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia Generalã Regionalã a 
Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal 
Municipal Odorheiu Secuiesc. Jud. Harghita, Mun. Odoerheiul Secuiesc, Str. Morii nr. 5. Dosar de 
executare nr.: 1470223192478. Nr. 3642-10 din 04.08.2022. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. 
În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 29, luna august, anul 2022, ora 
12:00, în Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc, Mun. Odorheiul Secuiesc, str. Morii, nr. 5, jud. 
Harghita, se vor vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului FELEKI ATTILA, 
prima licitaþie: Denumirea bunului mobil. Descriere sumarã, Drepturile reale ºi privilegiile care greveaza 
bunurile, daca este cazul, Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþiei, exclusiv TVA, Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): Autoturism marca Ford model Mondeo, culoare gri metalizat, caroserie: AB 
berlinã cu hayon, an fabricaþie: 2001, combustibil: benzinã, capacitate cilindricã: 1798 cmc, serie ºasiu: 
WF05XXGBB51C29353, nr. înmatriculare: HR 11 JLI, dupã declaraþiile debitorului maºina nu are 
verificare ITP, respectiv asigurare pe motiv motorul nu funcþioneazã în condiþii optime, stare uzurã: 
avansat, semne particulare: nu are, 2225 lei, 19%; Remorcã autoturisme marca XTM 81144, culoare 
albastru, an fabricaþie: 1993, serie ºasiu: 9307125, nr. înmatriculare: HR 04 YST, masa maximã tehnic 
admisibilã 500 kg, masa utilã 345 kg, stare uzurã: avansatã, semne particulare: nu are, 1070 lei, 19%. 
*) Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adãugatã aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevãzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în 
cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi 
pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu 
cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii 
taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din 
preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO59TREZ352506701XXXXXXX, 
beneficiar Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc, cod de identificare fiscalã, 23868750 deschis la 
Trezorerie Mun. Odorheiul Secuiesc, utilizând numãrul de evidenþã a plãþii 8193002220000000000 
0141; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerþului; e) pentru persoanele 
juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie 
de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h) 
declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu 
debitorul. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea, respectiv: 
... Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: ... Pentru informaþii suplimentare vã puteþi 
adresa la sediul nostru sau la numãrul de telefon 0266217558. Data afiºãrii: 08.08.2022.
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74639, 71065, 71561, 74869, 74872, 
74864, 74954, 74875, 74873, 74121, 
70958, 70910, 70914, 70915, 70916, 
70917, 70918, 70919, 70973, 74320, 
75144, 75562, 77467, 77469, 70912, 
70911, anunță publicul interesat asupra 
depunerii primei versiuni a Planului Urba-
nistic Zonal în vederea obținerii avizului de 
mediu pentru Planul Urbanistic Zonal mai 
sus menționat. Publicul interesat poate 
consulta propunerea de PUZ la sediul 
titularului și la sediul APM Brăila, B-dul 
Independenței nr.16, bloc B5, între orele 
9.00-13.00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM 
Brăila, Bd.Independenței nr.16, bloc B5.

l Anunț prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Comuna Dărăști-Ilfov anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru UAT Dărăști-Ilfov, județul Ilfov, 
sectorul cadastral numărul 6, începând cu 
data de 15.08.2022 pe o perioadă de 60 
de zile, în locația: Primăria Dărăști-Ilfov, 
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 rectifi-
care sau contestațiile documentelor 
tehnice vor putea fi depuse de către 
proprietarii, posesorii sau alți deținători, la 
Comisia de Soluționare a Cererilor de 
Rectificare, care își va desfășura activi-
tatea la Primăria Dărăști-Ilfov, din comuna 
Dărăști-Ilfov, județul Ilfov, de luni-joi, între 
orele 10.00-15.00, vineri, între orele 
10.00-13.00, sau pe adresa de mail a OCPI-
Ilfov: if@ancpi.ro. Potrivit prevederilor 
Specificațiilor tehnice *punctul 1.1. „În 
etapa de publicare a rezultatelor, este 
important ca deținătorii  imobilelor să 
consulte și să analizeze documentele 
publicate și să se pronunțe asupra corecti-
tudinii informațiilor prezentate”, conform 
ordinului directorului general al ANCPI 
nr.1/2020 publicat în Monitorul Oficial, 
Partea 1, nr. 56bis din 28.01.2020.

l Anunt public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
Oberhauser Invest SRL, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu, pentru 
proiectul Demolare clădiri existente și 
construire imobile locuințe colective, 
împrejmuire teren, extindere rețele și 
branșamente utilități, propus a fi amplasat 
în municipiul Baia Mare, str. Vasile Alec-
sandri, nr.72, jud. Maramureș. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Maramureș, din localitatea 
Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni - 
joi intre orele 08 -16:30 și vineri între orele 
08 -14:00, și la sediul beneficiarului. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Maramureș.

LICITAŢII
l Primăria Comunei Baia, județul 
Suceava, CUI: 4674790, cod poștal 
727020,  te l . / f ax :  0230.572.50 4/ 
0230.540.990, e-mail: primariabaia@
gmail.com, anunță organizarea procedurii 
de licitație publică, cu plic sigilat, în 
vederea vânzării a 6 loturi teren în supra-
față totală de  4.401mp,  aparținând 
domeniului privat al Comunei Baia. Docu-
mentațiile de atribuire pot fi ridicate de la 
sediul Primăriei Comunei Baia, în baza unei 
cereri în acest sens, începând cu data de 
05.08.2022, contra sumei de 10Lei. Ofer-
tele vor fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Baia, județul Suceava, până la 
data de 02.09.2022, ora 14.00. Data licita-
ției publice este 05.09.2022, ora 9.00.

l Comuna Recea, CIF: 3627757, organi-
zează la sediul din localitatea Recea, str. 
Primăriei nr.2, jud. Maramureș, în data de 
30.08.2022, ora 10.00, licitație publică 
pentru concesionarea următoarelor 
suprafețe de teren: -Teren situat în Săsar, 
în suprafață de 2.000mp, din nr.cadastral 
59355; -Teren situat în Săsar, în suprafață 
de 3.000 mp, din nr.cadastral 59074; 
-Teren situat în Săsar, în suprafață de 
3.000 mp, din nr.cadastral 59361; -Teren 

situat în Săsar, în suprafață de 4.000mp, 
din nr.cadastral 59398; -Teren situat în 
Săsar, în suprafață de 4.000mp, din nr.ca-
dastral 59410; -Teren situat în Baia Mare, 
în suprafață de 4.219 mp, din nr.cadastral 
124904. Condițiile de participare sunt cele 
prevăzute în caietul de sarcini și în docu-
mentația de atribuire, care pot fi achizițio-
nate de la sediul Primăriei Recea, 
Compartiment Taxe și Impozite. Ofertele 
se depun la sediul Primăriei Comunei 
Recea, până la data de 29.08.2022, ora 
15.00, în două plicuri sigilate, conform 
instrucțiunilor cuprinse în documentația 
de atribuire. Planul de amplasament, 
caietul de sarcini, condițiile de participare, 
documentația de atribuire și informații 
suplimentare se pot obține de la Primăria 
Comunei Recea, telefon: 0262.287.202 sau 
e-mail: office@primaria-recea.ro.

l Comuna Salcia Tudor, cu sediul în 
comuna Salcia Tudor, strada Principală, 
nr.11, județul Brăi la,  telefon/fax 
0239.698943, e-mail: secretariat@salcia-
tudor.ro, cod fiscal 4721271 anunță consti-
tuirea unui drept de superficie cu titlu 
oneros prin licitație publică a unui  teren 
extravilan în suprafață de 270984mp 
aparținând domeniului privat al comunei 
Salcia Tudor, în vederea construirii unui 
parc eolian. Informații privind documen-
tația de atribuire, costul și condițiile de 
plată pentru obținerea unui exemplar al 
caietului de sarcini, precum și informații 
privind etapele licitație pot fi obținute la 
sediul Primariei comunei Salcia Tudor, 
strada Principală, nr.11, județul Brăila. 
Data limită de depunere a ofertelor și 
locul: 29 august 2022 ora 10,00, Primăria 
Comunei Salcia Tudor, strada Principală, 
nr.11, județ Brăila. Data și locul la care se 
va desfășura sedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 29 august 2022 ora 
12.00, Primăria comunei Salcia Tudor, 
strada Principală, nr.11, județul Brăila.

l 1. Informații generale privind autori-
tatea contractantă: Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Comuna Măneciu cu sediul 
în com. Măneciu, sat Măneciu Ungureni, 
nr. 273, județul Prahova, Cod fiscal 
2843221, telefon 0244295225, Fax 
0244/295400, e-mail: contact@ prima-
ria-maneciu.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul închirierii: Obiectul închi-
rierii îl reprezintă clădirea în suprafață de 
265 mp și terenul în suprafață de 886 mp, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Măneciu, situate in comuna Măneciu, sat 
Măneciu -Pămînteni, Tarla 4, Parcela 83, 
județul Prahova în vederea utilizării în scop 
rezidențial. Închirierea se face conform 
art. 333 si 335 din OUG nr. 57/2019 și în 
conformitate cu prevederile HCL nr. 
37/31.05.2022. 3. Documentația de atri-
buire: informații privind documentația de 
atribuire se regăsesc în cuprinsul caietului 
de sarcini.Persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației, 
fie pe suport de hârtie, fie prin mijloace 
electronice, la adresa de e-mail: contact@
primaria-maneciu.ro. Documentația de 
atribuire se poate obține în mod gratuit. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
29.08..2022, orele 16:30. 4. Informații 
privind ofertele: Ofertele se depun în 
două plicuri: unul exterior și unul interior. 
Ofertele se depun la sediul primăriei 
comunei Măneciu din comuna Măneciu, 
sat Măneciu Ungureni, nr. 273, județul 
Prahova, într-un exemplar original, până la 
data de 02.09.2022, ora 1430. 5. Şedința 
publică de deschidere a ofertelor se va 
desfășura în data de 06.09.2022, la sediul 
primăriei comunei Măneciu, orele 1030 
din comuna Măneciu, sat Măneciu Ungu-
reni, nr. 273, județul Prahova. 6. Denumi-
rea,adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal,cu sediul în Ploiești, 
Str. Gheorghe Doja, nr. 42, județul 
Prahova, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro, 
telefon 0244523265. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 04.08.2022.

l 1. Informații generale privind autori-
tatea contractantă: Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Comuna Măneciu cu sediul 
în com. Măneciu, sat Măneciu Ungureni, 
nr. 273, județul Prahova, Cod fiscal 
2843221,Telefon 0244295225, Fax 
0244/295400, e-mail: contact@ prima-
ria-maneciu.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul închirierii: Obiectul închi-
rierii îl reprezintă imobilul în suprafață 
utilă de 31,68 mp, situat în comuna 
Măneciu, sat Cheia, apartament 2, județul 
Prahova, CF 21628 – C 1 – U2 și a terenului 
aferent acestuia în suprafață de 1793 mp 
aflate în domeniul public al comunei 
Măneciu, în vederea desfășurării de activi-
tăți de cultură fizică și agrement .Închiri-
erea se face conform art. 333, art. 335 din 
OUG nr. 57/2019 și în conformitate cu 
prevederile HCL nr. 94/28.09.2021. 3. 
Documentația de atribuire: informatii 
privind documentatia de atribuire se regă-
sesc în cuprinsul caietului de sarcini. 
Persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației, fie pe 
suport de hârtie, fie prin mijloace electro-
nice, la adresa de e-mail: contact@prima-
ria-maneciu.ro. Documentația de atribuire 
se poate obține în mod gratuit. Data limită 
pentru so l i c i tarea c lar i f i c ăr i lor : 
29.08.2022, orele 16:30. 4. Informații 
privind ofertele: Ofertele se depun în 
două plicuri: unul exterior și unul interior. 
Ofertele se depun la sediul primăriei 
comunei Măneciu din comuna Măneciu, 
sat Măneciu Ungureni, nr. 273, județul 
Prahova, într-un exemplar original, până la 
data de 02.09.2022, orele 14:30. 5. Şedința 
publică de deschidere a ofertelor se va 
desfășura în data de 06.09.2022, la sediul 
primăriei comunei Măneciu, orele 10:00 
din comuna Măneciu, sat Măneciu Ungu-
reni, nr. 273, județul Prahova. 6. Denumi-
rea,adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Prahova , Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal,cu sediul în Ploiești, 
Str. Gheorghe Doja, nr. 42, județul 
Prahova, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro, 
telefon 0244523265. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 05.08.2022.

l 1. Informații generale privind autori-
tatea contractantă: Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Comuna Măneciu cu sediul 
în com. Măneciu, sat Măneciu Ungureni, 
nr. 273, județul Prahova, Cod fiscal 
2843221, Telefon 0244295225, Fax 
0244/295400, e-mail: contact@ prima-
ria-maneciu.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul închirierii: Obiectul închi-
rierii îl reprezintă închirierea imobilului 
teren în suprafața de 150 mp, aparținând 
domeniului privat al comunei Măneciu, 
situat în Comuna Măneciu, sat Chiciureni, 
Tarla 80, Parcela 1639/1, județul Prahova 
în vederea amplasării unui turn de radio-
relee și a echipamentelor electrice și 
electronice auxiliare pentru sistemul de 
telefonie mobilă GSM. 3. Documentația de 
atribuire: informații privind documentația 
de atribuire se regăsesc în cuprinsul caie-
tului de sarcini.Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației, fie pe suport de hârtie, fie prin 
mijloace electronice, la adresa de e-mai-
l:contact@primaria-maneciu.ro. Docu-
mentația de atribuire se poate obține în 
mod gratuit. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 29.08..2022, orele 16:30. 4. 
Informații privind ofertele: Ofertele se 
depun în două plicuri: unul exterior și unul 
interior. Ofertele se depun la sediul primă-
riei comunei Măneciu din comuna 
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273, 
județul Prahova, într-un exemplar original, 
până la data de 02.09.2022, ora 14:30. 5. 
Şedința publică de deschidere a ofertelor 
se va desfășura în data de 06.09.2022, la 
sediul primăriei comunei Măneciu, orele 
11:00 din comuna Măneciu, sat Măneciu 
Ungureni, nr. 273, județul Prahova. 6. 
Denumirea,adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Prahova , Secția a II-a 

Notice is hereby given that LANE HOMES LTD through its receiver 
and liquidator Marios Kallias has obtained an interim order dated 
16/03/2022, against Corina Popespu (Popescu), defendant 2 and A. 
K., defendant 1, prohibiting the transfer of the immovable property 
with registration Number 0/5792, Sh./Plan 42/27W1, plot 192, 
Ammochostos, Sotira, Cyprus, Villa No. 1, Penny Lane 2, new reg. 
Number 0/6970. Sh/Plan 2-282-372, plot 389, 2 storey house No, 1 on 
the ground floor and also seeks the issuance of an order prohibiting 
defendant 2 from initiating and proceeding with a trapped buyer 
procedure , which is fixed for hearing on 10/08/2022 at 9am, before 
Famagusta District Court.
In the event that Corina Popespu (Popescu) does not appear with 
a lawyer or through i-justice portal, the interim order, in claim No. 
50/2022 Famagusta District Court, as analysed above, will become 
final and the order sought might be issued and will remain in force 
until the determination of the claim 50/2022 Famagusta District Court.
The claimants have obtained on the 21/7/2022 an order allowing the 
substituted service of notices of the claim form, the interim order, the 
application for interim order by advertising it in 1 English speaking 
newspaper in Cyprus and 1 Romania.
A full set of the application for interim order, the interim order, the 
affidavits, the application for substituted service and the order for 
substituted service, as well as the claim form are available in the 
i-justice portal and/or from Andreas V. Zachariou & Co LLC, Advocates 
0035724818655.

Notice is hereby given that LANE HOMES LTD through its 
receiver and liquidator Marios Kallias, as claimants, have filed 
claim No. 50/2022 in Famagusta District Court, against A. K., as 
defendant 1 and Corina Popespu (Popescu) as defendant 2, for 
damages and declaratory judgments in relation to alleged fraud, 
misrepresentation and trespass in relation to the immovable 
property covered by registration Number 0/5792, Sh./Plan 
42/27W1, plot 192, Ammochostos, Sotira, Cyprus, Villa No. 1, 
Penny Lane 2, new reg. Number 0/6970. Sh/Plan 2-282-372, plot 
389, 2 storey house No, 1 on the ground floor and for an order to 
withdraw the contract of purchase No. 352/2021 from Famagusta 
Land Registry. 
Mrs Corina Popespu (Popescu) may file memorandum of 
Appearance in the claim within 45 days from service with a lawyer 
or through i-justice portal.
In the event of non-filing Memorandum of Appearance in the 
claim, the claimants may proceed and issue judgment against 
Corina Popespu (Popescu) by default.
The claimants have obtained on the 21/7/2022 an order allowing 
the substituted service of notices of the claim form, the interim 
order, the application for interim order by advertising it in 
1 English speaking newspaper in Cyprus and 1 Romania.
The claim form is available in the i-justice portal and/or from 
Andreas V. Zachariou & Co LLC, Advocates 0035724818655.
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Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal,cu sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe 
Doja, nr. 42, judeţul Prahova, e-mail: 
tr-ph-contencios@just.ro, telefon 
0244523265. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 05.08.2022.

l Anunţ de participare. Centrul Cultural 
Judeţean Arad lansează invitaţia de partici-
pare la Sesiunea a II-a 2022 de proiecte în 
conformitate cu următoarele prevederi 
legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, O.G. nr. 51/1998 actua-
lizată, privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi 
acţiunilor culturale, Ordinul nr. 664/2018 

privind finanţarea din fonduri publice a 
proiectelor şi programelor sportive, H.G nr. 
1447/2007 privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă; 
O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, 
precum şi pentru modificarea şi comple-
tarea Legii concurenţei nr. 21/1996; Legea 
nr. 350/2006 a tinerilor; Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice; Ordinul nr. 
3103/2017 privind aprobarea Reglementă-
rilor contabile pentru persoanele juridice 
fără scop patrimonial; O.G. nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii; Legea nr. 
69/2000 privind educaţia fizică şi sportul. 
Propunerile de proiecte eligibile se vor 
înscrie în următoarele arii tematice (direcţii 
de finanţare), după cum urmează: Educaţie 
şi sănătate - fond de finanţare 40.000 lei; 
Cultură tradiţională - fond de finanţare 
40.000 lei; Producţii editoriale - fond de 
finanţare 20.000 lei; Tineret - fond de 
finanţare 60.000 lei; Activităţi sportive - 
Promovarea sportului de performanţă - 
fond de finanţare 700.000 lei; Turism şi 
protecţia mediului - fond de finanţare 
40.000 lei. Fond total: 900.000 lei. Atribu-
irea contractelor de finanţare se va face în 
ordinea punctajului total obţinut de către 
fiecare solicitant şi în limita bugetului 
alocat fiecărei direcţii de finanţare. Peri-
oada depuner i i  documentaţ i i lor : 
09.08.2022, ora 08.00 – 05.09.2022, ora 
13.00; Data limită de depunere a propune-
rilor de proiect: 05.09.2022, ora 13.00; 
Perioada selecţiei şi evaluării propunerilor 
de proiect: 06.09.2022, ora 08.00 - 
09.09.2022, ora 16.00; Comunicarea 
rezultatelor pe site-ul instituţiei: 
09.09.2022, ora 16.00; Termen de depu-
nere a contestaţiilor: 12.09.2022, ora 
08.00 – 14.09.2022, ora 16.00. Soluţionare 
contestaţii: în maximum 3 zile lucrătoare 
de la data expirării termenului pentru 
depunerea contestaţiilor. Atribuirea 
contractelor de finanţare: după comuni-
carea rezultatelor, dar nu înainte de soluţi-
onarea contestaţiilor. Adresa de depunere 
a documentaţiei: la sediul instituţiei – 
Centrul Cultural Judeţean Arad din munici-
p iu l  A r a d,  s t r.G .  B a r i ţ iu ,  n r.16 .  
Documentaţia se va depune în plic închis 
ce va avea menţionat denumirea solicitan-
tului şi aria tematică (direcţia de finanţare).  
În vederea obţinerii Metodologiei pentru 
atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă  (Documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea propunerii de 
proiect şi Formularul de finanţare) - speci-
fică direcţiei de finanţare, precum şi 
pentru alte detalii suplimentare, puteţi 
consulta site-ul: www.ccja.ro sau la telefon 
0357 405 386.

l Subscrisa  SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Almas Invest Imobiliar SRL, 
desemnat prin Sentinta Civila nr. 7125 din 
data de 29.11.2018, pronuntata in dosar 
nr. 46490/3/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor imobile 
aflate in proprietatea Almas Invest Imobi-
liar SRL, constand in proprietati imobiliare 
reprezentate de patru parcele de teren 
(2.197 mp, 2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp 
conform masuratorilor) amplasate in intra-
vilanul mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, 
jud. Giurgiu. Licitatia pentru vanzarea 
bunurilor imobile apartinand Almas Invest 
Imobiliar SRL va avea loc la data de 
16.08.2022 ora 14.00, iar pretul de pornire 
este de 83.370 euro fara TVA. In cazul in 
care bunurile imobile nu se vor adjudeca 
la termenul de licitatie stabilit, se vor orga-
niza alte 9 (noua) licitatii in datele de 
31.08.2022, 15.09.2022, 30.09.2022, 
17.10.2022, 01.11.2022, 16.11.2022, 
02.12.2022, 16.12.2022 si 30.12.2022,  la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor 
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 lici-
tatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, 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 Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul unui caiet de sarcini este 
de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. Relatii supli-
m e n t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l . 
021.227.28.81.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Morteni, 
comuna Morteni, Str.Principală nr.1127, 
judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/242.714, 
e-mail: primariamorteni2016@yahoo.
com, cod fiscal 4344589. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: -teren 
extravilan în suprafaţă de 316.401mp, 
identificat cu numărul cadastral 75037, 
înscris în Cartea Funciară nr. 75037 a 

Comunei Morteni, judeţul Dâmboviţa; 
-teren extravilan în suprafaţă de 
54.408mp, identificat cu numărul cadas-
tral 75043, înscris în Cartea Funciară 
nr.75043 a Comunei Morteni, judeţul 
Dâmboviţa, aparţinând domeniului privat 
al Comunei Morteni, judeţul Dâmboviţa, 
conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 
34/14.06.2022 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin solicitare 
scrisă de la sediul Comunei Morteni. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Compartiment Contabilitate -Achiziţii 
Publice, Comuna Morteni, comuna 
Morteni, Str.Principală nr. 127, judeţul 
Dâmboviţa. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 200 Lei /exemplar, ce se 
achită în numerar la Casieria instituţiei. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 22/08/2022, ora 14.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 30/08/2022, ora 
13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Comunei Morteni, comuna Morteni, 
Str.Principală nr. 1127, judeţul Dâmboviţa. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă f iecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 31/08/2022, ora 11.00, sediul 
Comunei Morteni, comuna Morteni, Str. 
Principală nr.1127, judeţul Dâmboviţa, 
Sala de şedinţe. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secţia de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Str.
Calea Bucureşti nr.3, judeţul Dâmboviţa, 
telefon 0245/612.344, fax 0245/216.622, 
e-mail: tb-dambovita-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
05/08/2022.

l R.A.-A.P.P.S. Bucureşti S.R.P.Victoria 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 
Decembrie 1989 nr.54-56, jud. Cluj, 
anunţă organizarea licitaţiei pentru închi-
rierea unui spaţiu din administrarea S.R.P. 
Victoria Cluj pe o perioadă de 5 (cinci) 
ani, după cum urmează: spaţiu comercial 
-depozit, în suprafaţă de 226mp, situat în 

comuna Apahida, str.Libertăţii nr.63, jud.
Cluj, cu preţ de pornire a licitaţiei de 405 
Euro /spaţiu /lună (cf. CF nu se aplică 
TVA) -a doua licitaţie. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 810Euro. Docu-
mentele necesare participării sunt 
specificate în documentaţia de atribuire, 
preţul unei documentaţii este de 500Lei 
ş i  se poate obţine de la sediul 
S.R.P.Vic toria Cluj de la data de 
09.08.2022. Data-limită de solicitare de 
clarificări este 24.08.2022. Data-limită de 
depunere a ofertei este de 26.08.2022, 
ora 10.00, la secretariatul sucursalei. 
Program: L-V, 09.00-14.00 (nu şi în zilele 
de sărbători legale). Licitaţia va avea loc 
la sediul S.R.P. Victoria, Cluj-Napoca, 
b-dul 21 Decembrie 1989 nr.54-56, jud. 
Cluj, în data de 31.08.2022, ora 10.00. 
I n f o r m a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.0264.598.776, 0722.364.784, e-mail: 
srpvictoria@upcmail.ro. Persoană de 
contact este Vadan Mircea -şef Birou 
Tehnic. Litigiile ce ar putea interveni se 
vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în 
care nu pot fi rezolvate în acest mod, 
competenţa de soluţionare revine 
instanţelor judecătoreşti române.

PIERDERI
l S-a pierdut adeverinţă de reţinere a 
bunurilor nr. 42/01.07.2010, Işfan Ionel. Se 
declară nulă.

l Societatea Intertoy Zone SRL, cu sediul 
în Str.Căminului, Nr.6, CUI: RO23225576, 
J40/2044/2008, declară pierderea cărţilor 
de intervenţie şi a registrelor speciale ale 
i m p r i m a n t e l o r  f i s c a l e  c u  s e r i a 
DB4700002742 şi DB4700002743, acestea 
devenind nule.

l Declarăm pierdute şi anulate următoa-
rele acte ale Nexans Romania SRL, (CUI: 
13671725, J2/27/2001, sediul în Loc. Chişi-
neu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, Str.Dragoş 
Vodă, Nr.FN, Judeţ Arad, România): (i) 
certificat de înregistrare seria B3600146, 
emis pe data de 06.11.2017 şi eliberat la 
data 06.11.2017; (ii) certificatul consta-
tator eliberat la data de 24.06.2010 în baza 
declaraţiei model 3 nr.39409 din 
22.06.2010 privind activităţile desfăşurate 
la sediul social situat în Loc.Chişineu-Criş, 
Oraş Chişineu-Criş, Str. Dragoş Vodă, Nr.
FN, Judet Arad, şi (iii) certificatul consta-
tator eliberat la data de 06.11.2017 în baza 
declaraţiei model 2 nr.69336 din 
27.10.2017 privind activităţile desfăşurate 
la punctul de lucru situat în Municipiul 
Bucureşti Sectorul 1, Strada Sevastopol, 
Nr.13-17, Tronson 2, et.1, Ap.204.


