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OFERTE SERVICIU
l Primăria comunei Mărculeşti, cu 
sediul în comuna Mărculeşti, strada 
Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, a funcţiei contractuale de 
execuţie vacante de muncitor necali-
ficat I - 1 post, în cadrul Comparti-
mentului 
Administrativ - Gospodăresc. 
Condiţii specifice pentru ocuparea 
postului: a) - să fie cel puțin absol-
vent al învățământului general obli-
gatoriu (absolvent a minim 8 clase); 
b) - să aibă vechime în muncă de 
minim 6 luni; Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei comunei 
Mărculeşti, în perioada 3 - 8 decem-
brie 2020: 3 decembrie 2020, ora 
10:00-proba scrisă, 8 decembrie 
2020, ora 10:00-proba de interviu. 
Dosarul de concurs se depune la 
sediul Primăriei comunei Mărculeşti, 
la secretarul comisiei de concurs, 
doamna Davidescu Ştefania - 
Felicia, secretarul general al 
comunei. Ultima zi de depunere a 
dosarului de concurs este: 23 noiem-
brie 2020, ora 16:30. Relaţíi supli-
mentare la telefon: 0243279384.

l Academia Română -Filiala Timi-
şoara, cu sediul în Timişoara, Bv.
Mihai Viteazu, nr.24, jud.Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: 1 post Muncitor calificat 
I (instalații electrice cu autorizație 
de fochist valabilă), normă întreagă, 
pe durată nedeterminată, în cadrul 
Atelierului Mecanic şi Întreținere 
din cadrul Serviciului Administrativ, 
conform H.G.286/ 23.03.2011; 1 post 
Muncitor calificat I (constructor 
finisor), normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, în cadrul Atelierului 
Mecanic şi Întreținere din cadrul 
Serviciului Administrativ, conform 
H.G.286/ 23.03.2011; 1 post 
Muncitor calificat I (lăcătuş), normă 
întreagă, pe durată nedeterminată, 
în cadrul Atelierului Mecanic şi 
Întreținere din cadrul Serviciului 
A d m i n i s t r a t i v ,  c o n f o r m 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura conform următorului 
calendar: Muncitor calificat treapta 
I (instalații electrice cu autorizație 
de fochist valabilă): -Proba scrisă în 
data de 03.12.2020, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 07.12.2020, ora 
09:00. Muncitor calificat treapta I 
(constructor finisor): -Proba scrisă în 
data de 03.12.2020, ora 11:00; -Proba 
interviu în data de 07.12.2020, ora 
11:00. Muncitor calificat treapta I 
(lăcătuş): -Proba scrisă în data de 
03.12.2020, ora 13:00; -Proba 
interviu în data de 07.12.2020, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concursul de Muncitor calificat 
treapta I: -studii generale; -diplomă 

de calificare plus minim 7 ani 
vechime în specialitate sau minim 7 
ani în calificarea cerută; -abilități de 
a munci în echipă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Academiei Române -Filiala 
Timişoara, cu sediul în Timişoara, 
Bv.Mihai Viteazu, nr.24, parter, 
cam.18, Biroul de Resurse Umane. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Academiei Române -Filiala Timi-
şoara, cu sediul în Timişoara, Bd.
Mihai Viteazu, nr.24, parter, cam.18 
persoană de contact: Alexandra 
Gheran, telefon 0739.947.775 sau 
accesând http://acad-tim.tm.edu.
ro/?p=67.

l Consiliul Local Cetate cu sediul în 
Comuna Cetate, strada Calea Seve-
rinului, numărul 83, judeţul Dolj 
organizează concurs conform 
H.G.286/2011 pentru ocuparea 
funcţiei cu regim contractual 
-vacantă, de: Referent, gradul profe-
sional asistent, 1 funcție. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 03.12.2020, ora 10:00; 
-Proba interviu  în  data  de 
07.12.2020, ora 10:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii absolvite în 
domeniul contrucțiilor; -vechime 
minim 1 an; -permis auto categoria 
B. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Cetate, județul Dolj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primariei Comunei Cetate, persoană 
de contact: D-na Arnautu Ghila 
Gabriela, telefon 0251/364.022, fax 
0251/364.022, E-mail: tehnic@
primariacetate.ro.

l Palatul Copiilor cu sediul în Mun.
Alexandria, Str.Av. Al.Colfescu, 
Nr.18-20, jud.Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată de: îngri-
jitor 0,5 normă şi administrator 
patrimoniu 0,5 normă la structura 
Clubul Copiilor Zimnicea, conform 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăsura astfel: Îngrijitor 0,5 
normă: -proba scrisă 03.12.2020, ora 
08:00; -proba practică 03.12.2020, 
o ra  10 .00 ;  -proba  in te rv iu 
03.12.2020, ora 11:00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime: mimim 1 an; 
-domiciliul: oraş Zimnicea. Adminis-
trator Patrimoniu 0,5 normă: -proba 
scrisă 03.12.2020, ora 12:00; -proba 
practică 03.12.2020, ora 14:00; 

-proba interviu 03.12.2020, ora 
15:00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: 
-studii medii cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime: minim 1 an; -domici-
liul: oraş Zimnicea. Candidații vor 
depune dosarele pentru concurs 
până la data de 23.11.2020 la sediul 
Palatului Copiilor Alexandria, Str.
Av.Colfescu Nr.18/20. Date de 
c o n t a c t :  S e c r e t a r i a t ,  t e l 
0347/401.093, e-mail: pcalexandria@
gmail.com.

l În data de 22-12-2016, ora 9 va 
avea loc la sediul Primăriei or. Mără-
şeşti, jud. Vrancea, Concursul 
pentru ocuparea a unui post vacant 
contractual de sofer, tr.I în Serviciul 
public local transport persoane prin 
curse regulate. Condiţii de partici-
pare: 1. Generale- conform art.3 din 
H.G. 286/2011 modificată şi comple-
tată cu H.G. 1027/2014; 2. Specifice- 
studii: cel puţin studii gimnaziale; 
permis conducere categoria D; 
Certificat/ Atestat pentru conducă-
torii auto care efectuează transport 
rutier public de persoane; vechime în 
specialitate -şofer- de 3 ani şi 6 luni. 
În perioada 25.11– 12.12.2016, la 
sediul Primăriei or. Mărăşeşti se vor 
depune dosarele de participare la 
concurs, care trebuie să conţină obli-
gatoriu documentele prevăzute în 
H.G. nr.286/2011 modificată şi 
completată. Concursul va avea 
următoarele etape: 1. Selecţia dosa-
relor: 13- 14.12.2016; 2. Proba scrisă: 
22-12-2016, ora 9:00. 3. Interviul- 
data va fi anunţată odată cu afişarea 
rezultatelor probei scrise. Biblio-
grafia va fi afişată pe site-ul şi pe 
tabela de afişaj ale instituţiei. Relaţii 
suplimentare, la sediul Primăriei or. 
Mărăşeşti şi telefon 0237260550.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, Bdul.Revo-
luţiei, nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post vacant: -1 (un) 
post de paznic cod COR 962907, pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul 
Serviciului Social Administrativ. 
-Nivelul studiilor: medii; -Vechime în 
muncă -minim 5 ani; -Atestat profe-
sional. Data limită de depunere a 

dosarelor de concurs: 17.11.2020, ora 
16:00. Data susţinerii probei scrise: 
04.12.2020, ora 10:00. Data susţinerii 
interviului: 08.12.2020, ora 10:00. 
Toate probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile 
generale şi specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursurilor, biblio-
grafia şi după caz, tematica se 
publică pe portalele www.posturi.
gov.ro şi pe www.uav.ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, Bdul.Revo-
luţiei, nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post vacant: -1 (un) 
post de secretar gr.III S cod COR 
235901, pe perioadă nedeterminată, 
în cadrul Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic. 
-Nivelul studiilor: superioare; 
-Domeniul studiilor: ştiinţe ale 
educaţiei; -Vechime în muncă în 
domeniu ştiinţelor educaţiei -minim 
5 ani; -Alte condiţii: (cunoaşterea 
unei limbi străine, cunoştinţe 
operare PC, alte abilităţi): cunoştinţe 
limba engleză, scris şi citit, conver-
saţie. Încă o limbă străină prezintă 
un avantaj: operare PC Windows, 
Microsoft Office, Word Excel, Power 
Point, Internet Explorer, baze de 
date şi Outlook. -Cunoştinţe privind 
întocmirea şi administrarea cores-
pondenţei oficiale; -Alte cerinţe: 
bune abilitaţii de comunicare. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 18.11.2020, ora 16:00. Data 
susţinerii probei scrise: 07.12.2020, 
ora 12:00. Data susţinerii interviului: 
09.12.2020, ora 12:00. Toate probele 
se vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce 
cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi speci-
fice, calendarul de desfăşurare a 
concursurilor, bibliografia şi după 
caz, tematica se publică pe portalele 
www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.
ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, Bdul.Revo-
luţiei, nr.77, judeţul Arad, organi-

zează concurs în vederea ocupării 
următorului post vacant: -1 (un) 
post de administrator financiar gr.III 
S cod COR 263111, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Serviciului 
Resurse Umane Salarizare. -Nivelul 
studiilor: superioare; -Domeniul 
studiilor: ştiinţe economice, ştiinţe 
exacte, ştiinţe administrative, ştiinţe 
juridice. -Vechime în muncă -minim 
3 ani; -Alte condiţii: operare 
PC:Windows, Microsoft  Office, 
Word Excel, Power Point, Internet 
Explorer, baze de date şi Outlook; 
-Alte cerinţe: bune abilitaţii de 
comunicare. Data limită de depu-
nere a dosarelor de concurs 
18.11.2020, ora 16:00. Data susţinerii 
probei scrise: 07.12.2020, ora 10:00. 
Data  susţ iner i i  interviului : 
09.12.2020, ora 10:00. Toate probele 
se vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce 
cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi speci-
fice, calendarul de desfăşurare a 
concursurilor, bibliografia şi după 
caz, tematica se publică pe portalele 
www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.
ro.

CITAȚII
l Se citează numitul Muratovic 
Nahod la Judecătoria Sectorului 3 
B u c u r e ş t i ,   î n  d o s a r u l  c u 
nr.9442/301/2020 având ca obiect 
divorț, unde reclamanta este Mura-
tovic Maria şi pârât sus numitul, cu 
termen la data de 23.11.2020, ora 
11:30, complet C6.

ANAF - Direc ia Generalã Regionalã a Finan elor 
Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finan-
þelor Publice Braºov, în calitate de reclamantã, 
citeazã pentru data de 26.11.2020, ora 10.00, 
complet CI4, Sala T5 la Tribunalul Braºov pe JOSE 
ANTONIO SAVICENTE NAVAL, în calitate de 
pârât, în dosarul nr. 3634/62/2018/a1, având ca 
obiect atragerea rãspunderii pentru intrarea în 
insolvenþã conformart. 169 din Legea nr. 85/2014.

þ þ

ANAF - Direc ia Generalã Regionalã a Finan elor 
Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a 
Finanþelor Publice Sibiu. Este chemat în instanþã, 
Sala F Complet c3, în data de 09.12.2020, ora 9.00, 
la Tribunalul Sibiu, în calitate de debitor SC CATTA 
CONSULTING SRL, CUI 19107211, în dosarul nr. 
1601/85/2020 având ca obiect cererea de 
deschidere a procedurii insolvenþei debitoarei 
formulatã de Administraþia Judeþeanã a Finanþelor 
Publice Sibiu.

þ þ



II ANUNȚURI

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

Luni, 9 noiembrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

l Chelariu Livia şi Alupei Olimpia 
sunt  c i ta t e  în  dosaru l  nr. 
16395/193/2017 al Judecătoriei 
Botoşani, termen de judecată 
08.12.2020.

l Ștefănel Fănel, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Rojişte, sat 
Tîmbureşti, nr. 109, jud. Dolj, este 
chemat în data de 19.01.2021, la 
sediul vechi al Tribunalul Dolj, în 
calitate de pârât în dosarul 
nr.4227/215/2020, complet CMF 1, 
ora 11:00, în procesul de divorț cu 
reclamanta Ștefănel Roza.

l Se notifică, pentru termenul de 
judecată din data de 03 decembrie 
2020, invocarea dreptului de propri-
etate prin uzucapiune de către 
petenții Blaj Stelian şi Blaj George-
ta-Florica asupra imobilului înscris 
în CF 306001 Păuliş, top. 501-502/
b.2, teren intravilan în suprafață de 
61mp, imobil situat în loc.Păuliş, 
jud.Arad, proprietar tabular 
Moisescu (n. Martin) Sânziana.

l Tribunalul Bucureşti, Sectia a 
VI-a  c iv i lă ,  c i ta ț i e  ( emisă 
2 0 . 1 0 . 2 0 2 0 )  d i n  d o s a r u l 
nr.8116/3/2020. Destinatar Vlad 
Marian, sector 5, Bucureşti, str.
Progresului, nr.35, bl.5, sc.1, et.6, 
ap.21. Sunteți chemat în această 
instanță, camera E31, complet c40 
-fond, în data de 10 Decembrie 
2020, ora 09.00, în calitate de pârât, 
în proces cu Rotary Mecanizare şi 
Producție SRL în calitate de recla-
mant. În caz de neprezentare a 
părților, judecata se va face în lipsă, 
dacă se solicită în scris acest lucru 
de către una din părți.

l Subsemnatul Manu Ștefan, domi-
ciliat în oraş Titu, str.I.C. Visarion, 
bloc B1, ap.4, judeţul Dâmboviţa, 
prin prezentul, anunţă deschiderea 
procedurii de declarare a morţii 
numitei Manu Eugenia. Invită pe 
orice persoană să comunice datele 
pe care le cunoaşte în legătură cu 
Manu Eugenia şi să facă depoziţii în 
acest sens.

DIVERSE
l Administratorul judiciar Dinu 
Urse Si Asociatii SPRL, notifica 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014, 
impotriva debitoarei FLORIA Inter-
national Wholesale S.R.L., cu sediul 
social in Bucuresti, str. Buzesti nr.71, 
etaj 1, biroul 109, sector 1, inregis-
trata la Registrul Comertului sub nr. 
J40 /8496/2016 ,  avand CUI 
36222105, conform Încheierii din 
data de 26.10.2020, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă, în dosarul nr. 28269/3/2020. 

Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a crean-
telor asupra averii debitorului 
-11.12.2020, termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire si publicare 
in BPI a tabelului preliminar de 
creante - 01.01.2021, termenul de 
intocmire a tabelului definitiv al 
creantelor - 27.01.2021. Data primei 
şedinţe a adunării generale a credi-
torilor este 7 ianuarie 2021. Urma-
torul termen de judecata a fost fixat 
pentru data de 01.03.2021. Pentru 
relatii: 021.318.74.25. 

l Unitatea Aministrativ Teritorială 
Comuna Jirlău, județ Brăila, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale 6 şi 24, începând cu data de 
13.11.2020, pentru o perioada de 60 
de zile, la sediul Primăriei Comunei 
Jirlău, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea 7/1996 republicată cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Comuna Prăjeni, titular al 
Planului Urbanistic General al 
Comunei Prăjeni, judeţul Botoşani, 
anunţă publicul interesat că s-a 
elaborat prima versiune a planului 
sus-menționat şi s-a notificat 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Botoşani în vederea demarării 
procedurii de obţinere a avizului de 
mediu conform H.G.1076/2004. 
Prima versiune a Planului poate fi 
consultată la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Botoşani, b-dul 
Mihai Eminescu, nr. 44, jud. Boto-
şani, în zilele de luni-vineri, între 
orele 08:00-16:00 şi la sediul Primă-
riei Comunei Prăjeni, în zilele de 
luni-vineri între orele 08:00-16:00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Botoşani, în 
termen de 18 zile calendaristice de 
la data publicării prezentului anunţ.

l U.A.T. Comuna Topleţ anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.1 şi 22 din UAT Comuna 
Topleţ, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 10.11.2020. Data 
de sfârşit a afişării: 08.01.2021. 
Adresa locului afişării publice: 
Primăriei Comunei Topleţ, jud.
Caraş-Severin. Repere pentru iden-
tificarea locației: sediul Primăriei 
Comunei Topleţ. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor 

putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Topleţ. Alte indicații utile 
pentru cei interesați: documentele 
tehnice ale cadastrului se pot vizua-
liza şi la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf_docs/. Informații privind 
Programul Național de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Anunț Participare Procedură 
Atribuire Contract Servicii De 
Consultanță privind proiectul inti-
tulat: “Creşterea competivității 
ROADMAX Construct SRL”. 
ROADMAX Construct SRL, Muni-
cipiul Constanţa, Bulevardul 
Mamaia, Nr.50, Camera.3, Etaj.2, 
Ap.4, Județ Constanţa reprezentată 
de Osman Ghiulnar-administrator, 
doreşte să achiziționeze servicii de 
consultanță în cadrul proiectului de 
investiție:“Creşterea competivității 
ROADMAX Construct SRL”. Acest 
proiect urmează să se depună spre 
finanțare în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară.2, Prioritatea de 
investiții 2.2 “Sprijinirea creării şi 
extinderea capacităților avansate de 
producție şi dezvoltarea serviciilor”. 
Contractul de servicii de consul-
tanță vizează următoarele servi-
cii:-Servicii de consultanță privind 
elaborarea cererii de finanțare şi a 
tuturor studiilor necesare întocmirii 
acesteia; Consultanța/asistența juri-
dică în scopul elaborării documenta-
ției de atribuire şi/sau aplicării 
procedurilor de atribuire a contrac-
telor de achiziție;-Servicii de consul-
tanță privind implementarea şi 
managementul proiectului finanțat. 
Aceste servicii vor fi executate de 
către ofertantul declarant căştigător 
atât la sediul social al acestuia cât şi 
la sediile sociale ale factorilor impli-
cate în derularea acestui proiect. 
Durata de realizare a serviciilor de 
consultanță începe din momentul 
semnării contractului cu ofertantul 
ce va fi stabilit căştigător şi va 
continua pe toată durata Contrac-
tului de finanțare încheiat între 
ROADMAX Construct SRL şi 
AMPOR cu respectarea drepturilor 
şi obligațiilor asumate de către 
părțile contractante. Valoarea esti-
mată a contractului de servicii de 
consultanță este de 400.000,00 lei 
fără TVA. Serviciile de consultanță 
vor fi plătite doar în cazul semnării 
cererii de finanțare. În cazul în care 
proiectul nu va fi finanțat din cadrul 
POR, societatea noastră NU VA 
SUPORTA cheltuielile legate de 
consultanță, acestea fiind suportate 
în integralitate de către ofertantul ce 
va fi declarant căştigător. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului 
de servicii de consultanță prețul 
contractului poate fi ajustat în 

anumite situații:-Au avut loc modi-
ficări legislative, modificări ale 
normelor tehnice sau au fost emise 
de către autoritățile centrale sau 
locale acte administrative care au ca 
obiect instituirea, modificarea sau 
renunțarea la anumite taxe/impozite 
locale al căror efect se reflectă în 
creşterea/ diminuarea costurilor pe 
baza cărora s-a fundamentat prețul 
contractului de achiziție;-Pe piață 
au apărut anumite condiții în urma 
cărora s-a constatat creşterea/dimi-
nuarea indicilor de preț pentru 
elemente constitutive ale ofertei al 
căror efect se reflectă în creşterea/
diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat prețul 
contractului de achiziție. Ofertele se 
vor depune la sediu ROADMAX 
Construct SRL din:Mun.Constanța, 
bulevardul Mamaia nr.50 etaj.2, 
cam.3 ap.4. Orice informații supli-
mentare referitoare la prezenta 
procedură se pot solicita de la sediul 
social al solicitantului sau accesând 
numărul de telefon:0755.052.482 
persoana de contact:Nita Emanuela. 
Documentația de atribuire a 
contractului de servicii de consul-
tanță ce trebuie avută în vedere de 
potențialii ofertanți la realizarea 
ofertei poate fi solicitată de la sediul 
social al solicitantului indicat. 
Oferta depusă de operatorii econo-
mici participanți la procedura de 
atribuire a contractului de servicii 
de consultanță va respecta specifica-
țiile tehnice şi formalitățile solicitate 
de către ROADMAX Construct 
SRL în documentația de atribuire a 
contractului de servicii de consul-
tanță. Termenul până la care poten-
țialii ofertanți pot prezenta oferta 
este data de 19.11.2020, ora 12:00. 
Prezenta procedură de achiziții de 
servicii de consultanță se derulează 
în conformitate cu prevederile ordi-
nului.1284/2016 privind aprobarea 
procedurii competitive aplicabile 
solicitanților/beneficiarilor private 
pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări finan-
țate din fonduri europene.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator-Adunarea Generala 
Extraordinara A Actionari -
lor:IT-PAC Romania SA. In confor-
mitate cu:prevederile art.113 
si:art.117 din:Legea.31/1990 privind 
societatile, republicata, cu modifica-
rile la zi si ale prevederilor Actului 
Constitutiv al:IT–PAC Romania 
SA, Administratorul Unic al socie-
tati i ,  dl .Pihl  Knut Gerhard 
convoaca Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor 
IT-PAC Romania SA (denumita in 
continuare si AGEA) pentru data de 
10.12.2020, care isi va desfasura 
lucrarile la sediul social al societatii 

situat in Mun.Bucuresti, str.Dimitrie 
Tichindeal nr.9, C2, sector 5, ince-
pand cu ora 9:00 (prima convocare). 
La aceasta AGEA sunt indreptatiti 
sa participe si sa voteze toti actio-
narii inregistrati in Registrul Actio-
narilor pana la sfarsitul zilei de 
25.11.2020, stabilita ca data de refe-
rinta. Adunarea Generala Extraor-
dinara a Actionarilor va avea 
urmatoarea Ordine De Zi: 1.Discu-
tarea si aprobarea achizitiei de catre 
societate a  unei linii de extrudare 
folie PP, PS PET in limita sumei de 
300.000.Euro, sursa fondurilor fiind 
un credit de investitii de la o insti-
tutie bancara. 2.Discutarea si apro-
barea contractarii unei  linii de 
finantare denumita:„Linie de Finan-
țare pentru Investiții CAPEX”, de 
la banca B.C.R.S.A, conform ofertei 
t r a n s m i s e  s o c i e t a t i i ,  c u 
garantie  ipotecă mobiliară asupra 
conturilor bancare ale Împrumuta-
tului la banca B.C.R.S.A. si ipotecă 
mobiliară asupra echipamentelor 
achizitionate din credit. 3.Apro-
barea răscumpărării de către socie-
tatea IT-PAC Romania S.A. a 
propriilor acțiuni, în conformitate 
cu prevederile legale aplicabile soci-
etatii, în următoarele condiții: a)Un 
numar de maxim 8.860 (optmiiop-
sutesaizeci) acțiuni (adica maxim 
10% din totalul acțiunilor care 
compun capitalul social) cu valoarea 
nominală de 2,5 lei/acțiune la un 
preț minim de 4.Euro (patru Euro)/
actiune  şi un preț maxim de 5.
(cinci).Euro/actiune, in limita unui 
buget de 44.300 Euro (patruzecisi-
patrumiisitreisute Euro), pentru o 
perioadă de maximum 18 luni de la 
data publicării Hotărârii AGEA în 
Monitorul Oficial al României 
Partea a-IV-a. b)Plata actiunilor 
rascumparate se face din profitul 
distribuibil sau din rezervele dispo-
nibile ale societatii, inscrise in 
ultima situatie financiara anuala 
aprobata, cu exceptia rezervelor 
legale, conform prevederilor:art.103 
ind.1,literad) din Legea nr.31/1990/
actualizata; c)Scopul răscumpărării 
propriilor acțiuni este acela al deru-
larii unui program de tip stock 
option plan, prin  distribuirea de 
actiuni ale societatii cu titlu gratuit, 
în vederea fidelizarii, loializarii si 
stimularii managerilor/salariati-
lor-cheie si co-interesarea manage-
r i l o r / s a l a r i a t i l o r- c h e i e  i n 
profitabilitatea societatii, respectiv, 
conform cu prevederile art.41 alin.
(2) din:Actul Constitutiv actualizat 
al:IT-PAC ROMANIA S.A. 4.Auto-
rizarea derularii de catre societate a 
unui program de tip:“stock option 
plan” prin care se acordă angaja-
ților, administratorilor şi/sau direc-
torilor IT-PAC ROMANIA SA 
dreptul  de a primi cu titlu gratuit 
un număr determinat de titluri de 
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participare, emise de societate. 
Programul respectiv  cuprinde o 
perioadă minimă de un an între 
momentul acordării dreptului și 
momentul exercitării acestuia (achi-
ziționării titlurilor de participare); 
Astfel, Administratorul Unic 
propune aprobarea  derularii 
programului de tip:„stock option 
plan” prin care unor manageri/
angajati ai IT-PAC ROMANIA SA 
li se vor distribui actiuni ale emiten-
tului. Actiunile ce fac obiectul aces-
tui:„stock option plan” se vor 
acorda managerului /directorului cu 
titlu gratuit. Perioada minima dupa 
care beneficiarii:„stock option plan” 
pot sa-si exercite optiunea de a 
primi actiuni gratuite nu poate fi 
mai mica de 1(un).an de zile. Bene-
ficiarul e identificat de Administra-
torul Unic si nivelul efectiv se 
stabilește de către A.G.A. societa-
tii:IT-PAC Romania S.A. 5.Manda-
tarea Administratorului Unic:Pihl 
Knut-Gerhard să adopte toate 
măsurile necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor de la 
punctul 3 si 4, în limitele legale și 
statutare prin parcurgerea tuturor 
etapelor și formalităţilor pentru 
implementarea programelor de 
fidelizare, programului de tip:stock 
option plan, identificarea criteriilor 
de alocare, determinarea numarului 
de actiuni ce urmeaza a fi distribuite 
efectiv, perioada de exercitare a 
drepturilor, identificarea beneficia-
rilor, întocmirea și publicarea docu-
mentelor necesare, în condiţiile 
legii, cu posibilitatea delegarii catre 
Directorul general al societatii a 
atributiilor pentru punerea in apli-
care si pentru aducerea la îndepli-
nire a hotărârii de răscumpărare 
acțiuni conform:pct.3 de pe ordinea 
de zi a AGEA, pentru ca, avand 
puteri depline, sa semneze orice act 
necesar pentru formalitati de 
aducere la îndeplinire a hotărârii de 
răscumpărare acțiuni si inregistrare 
a operatiunilor la societatea de 
registru mentionata in Actul 
Constitutiv. 6.Mandatarea Adminis-
tratorului Unic-Pihl Knut-Gerhard 
sa semneze, in numele si pe seama 
tuturor actionarilor prezenti sau 
reprezentati la adunare, Hotararea 
A.G.E.A. 7.Imputernicirea d-nei.
Petcu Anisoara, Director general 
al:IT-PAC Romania SA pentru ca, 
in legatura cu achizitia unei linii de 
extrudare folie PP, PS PET mentio-
nata la punctul 1 si pentru activi-
tatea mentionata  la punctul 2, în 
numele și pentru Societate, să 
reprezinte Societatea cu depline 
puteri în fața institutiilor bancare, a 
Notarului Public, a autorităților 
publice centrale și locale, precum și 
oricăror alte persoane fizice și/sau 
juridice, să negocieze și să accepte 
clauzele contractuale, să semneze 
contractele, garanțiile, actele adițio-

nale la acestea, precum și orice alte 
documentele necesare în legătură cu 
aceste contracte sau cu orice alt act 
juridic încheiat de părți în legătură 
cu acestea, să îndeplinească orice 
altă activitate legală pe care o va 
considera necesară scopului ducerii 
l a  indep l in i re  a  prezente i 
AGA, putand mandata la randul 
sau si semna valabil oriunde va fi 
necesar in legatura cu ducerea la 
indeplinire a prevederilor AGEA. 
8.Mandatarea Directorului general 
al  Societatii ,  doamna-Petcu 
Anisoara, sa indeplineasca toate 
formalitatile privind inregistrarea 
Hotararii AGEA inclusiv, dar fara a 
se limita la semnarea Actului  
Constitutiv Actualizat si orice alte 
documente in legatura cu acestea si 
pentru a indeplini orice act sau 
formalitate cerute de lege pentru 
inregistrarea si aducerea la indepli-
nire a hotararilor AGEA, inclusiv 
formalitatile de publicare si inregis-
trare a acestora la la Oficiul Regis-
t r u l u i  C o m e r t u l u i  d e  p e 
langa:Tribunalul Bucuresti si publi-
carea acesteia in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea a-IV-a, cu 
posibilitatea de a delega la randul 
sau catre alte persoane si la orice 
alta institutie publica. Directorul 
general poate delega toate sau o 
parte din puterile conferite mai sus 
oricarei persoane competente 
pentru a indeplini acest mandat, in 
scopul ducerii la indeplinire a hota-
rarilor AGEA. Actionarii pot parti-
cipa personal sau pot fi reprezentati 
in cadrul sedintelor Adunarilor 
Generale ale Actionarilor fie de 
reprezentantii lor legali, fie de alti 
reprezentanti carora li s-a acordat o 
procura speciala. Procurile (impu-
ternicirile) se depun la Registratura 
Societatii sau pot fi trimise prin 
orice forma de posta sau curierat cu 
confirmare de primire, cu 48 de ore 
inainte de adunarea generala, 
respect iv  pana  la  data  de 
07.12.2020, ora 9:00 pentru:Adu-
narea Generala Extraordinara, in 
copie, cuprinzand mentiunea 
conformitatii cu originalul sub 
semnatura reprezentantului. Procu-
rile pot fi transmise si prin e-mail cu 
semnatura electronica extinsa incor-
porata conform Legii nr.455/2001 
privind semnatura electronica, la 
adresa de e-mail:ani.petcu@it-pac.
ro, mentionand la subiect:„Pentru 
Adunarea Generala Extraordinara 
A Actionarilor Din Data De 
07.12.2020”. Calitatea de actionar, 
precum si, in cazul actionarilor 
persoane juridice sau al entitatilor 
fara personalitate juridica, calitatea 
de reprezentant legal se constata in 
baza listei actionarilor de la data de 
referinta/de inregistrare, primita de 
emitent de la depozitarul central, 
sau, dupa caz, pentru date diferite 
de data de referinţa/de inregistrare, 

pe baza urmatoarelor documente 
prezentate emitentului de catre 
actionar, emise de depozitarul 
central:a)extrasul de cont din care 
rezulta calitatea de actionar si 
numarul de actiuni detinute; b)
documente care atesta inscrierea 
informatiei privind reprezentantul 
legal la depozitarul central/respec-
tivii participanti; Documentele care 
atesta calitatea de reprezentant 
legal intocmite intr-o limba straina, 
alta decat limba engleza, vor fi inso-
ţite de o traducere realizata de un 
traducator autorizat în limba 
romana sau în limba engleza. In 
situatia neindeplinirii conditiilor de 
validitate la prima convocare, 
urmatoarea Adunare Generala 
Extraordinara a Actionarilor este 
convocata  pent ru  data  de 
11.12.2020, (a doua convocare) cu 
mentinerea ordinii de zi, a orei si a 
locului de desfasurare. In eventuali-
tatea unei noi convocari, data de 
referinta stabilita pentru identifi-
carea actionarilor indreptatiti sa 
participe si sa voteze in cadrul 
Adunarii  este aceeasi. Adminis-
trator Unic al IT-PAC Romania 
S.A., Pihl Gerhard-Knut

LICITAȚII
l Birou Executor Judecătoresc 
Balaci Titi, cu sediul în Craiova, str.
România Muncitoare, nr.67, jud.
Dolj, vinde la licitație publică la 
data de 10.12.2020, ora 10.00, 
imobilul situat în Craiova, str.Spiru 
Haret, nr.38, jud.Dolj, constând în 
teren în suprafață de 398mp din 
acte  ș i  405mp măsurată ș i 
construcție C2 cu regim de înălțime 
P+E1+E2, având o suprafață 
construită la sol de 148mp. Preț 
pornire: 1.108.980Lei.

l Avicola Focșani S.A. anunță 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare revizuite 
pentru proiectul Desființare 
Corpuri C4, C5, C6, C7, C8, C9 și 
Retehnologizare Lanț Alimentar La 
Avicola FOCȘANI S.A., amplasat 
în municipiul Focșani, Calea 
Munteniei, nr.3, județul Vrancea 
(punct de lucru Abator păsări). 
Decizia autorității de mediu, 
precum și informațiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vrancea, muni-
cipiul Focșani, str. Dinicu Golescu, 
nr.2 și la sediul Avicola Focșani 
S.A., municipiul Focșani, Bd. Bucu-
rești, nr.79, județul Vrancea, în 
zilele luni-joi între orele 8:00-16:30 
și vineri între orele 8:00-14:00, 
precum și la următoare adresă de 
internet http://apmvn.anpm.ro 
Observațiile/contestațiile publicului 
se primesc la sediul APM Vrancea, 
municipiul Focșani, str. Dinicu 

Golescu, nr.2, în termen de 10 zile 
de la publicarea pe pagina de 
internet a Agenției pentru Protecția 
Mediului Vrancea.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul in 
Bucuresti, sect.1, B-dul Lascar 
Catargiu, nr.54, organizeaza licitatie 
publica deschisa pentru inchirierea 
unei suprafete de 250mp teren 
inierbat, pentru amplasarea unui 
hangar demontabil pentru aeronave 
usoare, la AT Traian Darjan Cluj, 
subunitate a Aeroclubului Roma-
niei. Data limita pentru depunerea 
ofertelor este 12.11.2020, ora-10:00 
la sediul AR. Data de deschidere a 
ofertelor este 12.11.2020, ora 11:00. 
Contractul de inchiriere se va 
incheia pentru o perioada de 10 ani. 
Caietul de sarcini se poate ridica de 
la sediul AR. Tel/fax: 021.312.36.19

l Obștea de Moșneni Spinu Podeni 
cu sediul în sat Spinu, comuna Peri-
șani, județul Vâlcea scoate la 
vânzare prin licitație publică în data 
de 22.11.2020, ora 12:00 la sediul 
obștii din sat Spinu, com. Preișani, 
material lemnos pe fir constituit 
într-o partidă cu un volum de 1637 
mc esență fag, brad, molid și paltin 
de munte cu prețul de pornire de 
100lei/mc. Materialul lemnos 
putând fi recoltat doar cu mijloace 
de scos apropiat (linie de furni-
cular). Dosarele se depun până la 
data de 22.11.2020 ora 10:00. Prese-
lectia dosarelor se va efectua în data 
de 22.11.2020 ora 11:00. Relații la 
0786312473. Popa Ilie Președinte 
Obste.

l Comuna Sintea Mare, judeţul 
Arad, concesionează prin licitaţie 
publică în data de 27.11.2020, ora 
10.00, organizată la sediul Primăriei 
Comunei Sintea Mare, localitatea 
Sintea Mare, nr.228, judeţul Arad, 
teren intravilan în suprafaţă de 
4266 mp și o clădire neevidenţiată 
în CF, cuprins în C.F. 306842, top 
2147/796/2/10 aflat în proprietatea 
publică a Comunei Sintea Mare, 
situat în comuna Sintea Mare, sat 
Adea nr. 455, judeţul Arad, pe o 
perioadă de 45 ani. Ofertele pentru 
participarea la licitaţie pot fi depuse 
la sediul Primăriei Comunei Sintea 
Mare, Sintea Mare, nr.228, judeţul 
Arad, până la data de 26.11.2020, 
ora 15:00. Documentaţia pentru 
licitaţie se poate obţine de la sediul 
Primăriei Comunei Sintea Mare. 
Persoana de contact: Frătean 
M a r i u s - O c t a v i a n ,  t e l e f o n 
0257357101, fax 0257357100, 
e-mail primsm2003@yahoo.com.

l SC Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitatie publica sau negociere 
imobilul in suprafata construita de 
182.64 mp situat in Comuna Isvoa-

rele, jud.Giurgiu, la pretul de 31.500 
euro, pret redus cu 30%. Licitatiile 
vor avea loc in zilele 11, 12, 13, 16, 
18 si 20 noiembrie 2020, orele 14:00 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare 
si caietul de sarcini se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Relati i  suplimentare la tel : 
0728.878298.  
SC Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitatie publica sau negociere 
directa stoc de produse din cate-
goria bunurilor destinate productiei 
de tamplarie pvc la pretul de 23.066 
lei plus TVA, pret redus cu 10%. 
Licitatiile vor avea loc in zilele 11, 
13 și 16 noiembrie  2020, orele 13 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr.47 jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare 
si caietul de sarcini se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Relati i  suplimentare la tel : 
0728.878298.

l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
echipamente IT si birotica, proprie-
tatea debitoarei S.C Geonet Systems 
SRL, la pretul de 7.803 LEI plus 
TVA. Licitatia va avea loc in zilele 
de 11, 13, 16 si 19 noiembrie 2020, 
orele 11:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor 
nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul 
de vazare si caietul de sarcini se pot 
obtine de la sediul lichidatorului 
judiciar. Relatii suplimentare la tel: 
0728.878298.

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 contact: Comuna 
Comloșu Mare, cu sediul în 
comuna Comloșu Mare, nr.655, 
județu l  Timiș ,  t e l e fon / fax 
0256/364.114, e-mail: primaria-
comlosumare@yahoo.com, cod 
fiscal 4483854. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: suprafaţa 
de 3ha, conform caietului de 
sarcini, aparținând domeniului 
privat, înscris în CF. nr.404866 
situat în extravilanul Comunei 
Comloșu Mare, categorie curţi 
construcţii, conform H.C.L. nr. 
70/26.08.2020 și temeiului legal: 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-
333. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul 
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instituției, Compartimentul Secreta-
riat. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul Secre-
tariat din cadrul Primăriei Comunei 
Comloșu Mare, nr.655, județul 
Timiș. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 30Lei /exem-
plar, se achită numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Comloșu Mare. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 20.11.2020, ora 16:00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
03.12.2020, ora 12:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Comloșu Mare, 
comuna Comloșu Mare, Comparti-
mentul Secretariat, nr.655, județul 
Timiș. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun în două exemplare, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul 
interior. 5. Data și locul la care se va 

desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 07.12.2020, ora 
12:00, Primăria Comunei Comloșu 
Mare, comuna Comloșu Mare, 
nr.655, județul Timiș. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Timiș, 
Timișoara, Palatul Dicasterial, Piața 
Țepeș Vodă 2A, județul Timiș, cod 
poștal 300055, telefon 0256/498.054, 
fax 0256/221.990, e-mail: tr-timis@
just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
05.11.2020.

l 1.Primăria Comunei Bordei 
Verde, cu sediul în localitatea 
Bordei Verde, str.Principală, nr.33, 
județul Brăila, CUI 4874798, tel./
fax: 0239/696.088 /0239/696.090, 
e-mail: primaria.bordeiverde@
yahoo.com. Anunță intenția de 
închiriere prin licitație publică în 
condițiile legii a unor terenuri intra-
vilane din domeniul privat, al 

comunei Bordei Verde, după cum 
urmează: -teren în suprafață de 
2.141mp, ce aparține domeniului 
privat al Consiliului Local Bordei 
Ve r d e ,  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.59/24.09.2020 și Temeiul legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, înscris în 
C.F. nr.74160, identificat cadastral 
în cvartal 7, parcelele 135, 139, 140 
-Lot 1, cu destinația ,,Curți-Con-
strucții’’ situat în localitatea 
Constantin Gabrielescu, comuna 
Bordei Verde, Județul Brăila, în 
scopul realizării de activități agri-
cole, economice etc.; -terenul în 
suprafață de 1.159mp, ce aparține 
domeniului privat al Consiliului 
Local Bordei Verde, conform H.C.L. 
nr.59/24.09.2020 și temeiul legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, înscris în 
CF nr.74160, cvartal 7, parcela 135, 
139, 140 -Lot 4 -cu destinația 
,,Curți-Construcții’’situat în locali-
tatea C-tin Gabrielescu, județul 
Brăila în scopul realizării de activi-
tăți agricole, economice etc.; 2.
Documentația de atribuire se regă-
sesc în Caietul de sarcini, care poate 
fi achiziționat contra sumei de 50Lei 
de la sediul Primăriei Bordei Verde. 

3.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.11.2020, ora 14:00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofer-
telor: 02.12.2020, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primaria Comunei Bordei 
Verde, Compartimentul Secretariat, 
strada Principală, nr.33, județul 
Brăila. 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. 5.Data si locul la care 
se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 04.12.2020, 
ora 10:00, Primăria Comunei Bordei 
Verde, strada Principală, nr.33, 
județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Brăila, Brăila, Strada 
Calea Călărașilor, nr.47, județul 
Brăila, telefon: 0239.613.370, fax: 
0239.612.608, e-mail: tr-braila-brp@
just.ro. 7.Data publicării 09.11.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Marfă și Card 
Tahograf emise de ARR Călărași pe 
numele Dode Marian. Le declar nule.

l Pierdut Legitimație laborant 
I S C I R ,  n r.  l e g i t i m a ț i e : 
C/52C/001509/28.01.2016, pe numele 
Tărău Cosmin Ioan, eliberat de 
ISCIR Ploiești. O declar nulă.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
528422/09.08.2012, eliberat de 
ONRC Arad pentru Stoian Ramona 
Bianca II. Il declar nul.

l Pierdut certificat ADR, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele Toma 
Anghel, din comuna Orlești, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Certificat constatator pe care îl 
declar pierdut pentru firma: 
Mureșan M.Emil persoană fizică 
autorizată cu sediul profesional în 
Sat Lunca -Leșului, Comuna Leșu, 
nr.212, județul Bistrița Năsăud, pe 
care îl declar nul. 


