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OFERTE SERVICIU
l Chintof lor Construct, cu sediul in
Oradea, angajeaza secretara. Detalii la
telefon: 0743022263
l SC Teju SRL,din Valenii de Munte, jud.
Prahova, angajeaza 2 muncitori necalificati ,2 manipulatori marfa, 1 incarcator
descarcator. Data limita de depunere CV
12.03.2021. Telefon: 0723.252.658
l HALEFOGLU 33, angajeaza ajutor
bucatar , inf. la telefon 0742950681sau
halefoglu33srl@gmail.com.
l Dental Oleg Classic S.R.L., cu sediul
social în Municipiul Ploiești, Str.Gheorghe
Doja, nr.123, Jud.Prahova, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J29/45/2012, CUI: 29533176, angajează: doctor stomatolog de specialitate, cod COR-226103 -2 posturi. Pentru
CV, la adresa de e-mail: dentalolegclassic@
yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială Tiream, cu sediul în
com.Tiream, str.Principală, nr.245, jud
Satu Mare, organizează concurs pentru
ocuparea postului: -îngrijitor I M, contractual vacant conform H.G.286/2011 -1
normă, durată nedeterminată. Nivelul
studiilor şi vechimea în specialitate: -studii
medii; -vechime 2 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba scrisă
01.04.2021, ora 10:00; -proba interviu
02.04.2021, ora 10:00. Data limită până la
care se depun actele pentru dosarul de
concurs 23.03.2021, ora 13:00. Datele de
contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei: Stocz Ecaterina, telefon
0261/873.610, email: sctiream@yahoo.com.
l Curtea de Apel București organizează
concurs pentru ocuparea unor posturi de
natură contractuală la data de 2 aprilie
2021 -proba scrisă şi proba practică, ora
15:00, astfel: -muncitor treapta I la Tribunalul Teleorman, studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, vechime în muncă
minim 5 ani, cursuri/ programe de perfecţionare/ specializare: instalator instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze; -îngrijitor la
Judecătoria Feteşti, studii minim 10 clase;
-muncitor treapta II la Tribunalul Bucureşti, studii minim 10 clase, vechime în
muncă minim 5 ani; Dosarele de înscriere
la concurs vor fi depuse la sediul Curţii de
Apel Bucureşti– Splaiul Independenţei,
nr.5, sector 4, mezanin, camera M01, până

la data de 22 martie 2021. Condiţiile de
participare, bibliografia şi tematica,
precum și actele necesare înscrierii la
concurs, vor fi afişate la sediul Curții de
Apel București și pe pagina web: http://
www.cab1864.eu, secțiunea Resurse
Umane- Concursuri/ Examene. Informaţii
s u p l i m e n t a r e l a n r. d e t e l e f o n
021.319.82.45, între orele 09:00-15:00.
l În conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011, cu modificările și completatările ulterioare, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la
concurs, pe perioadă determinată,
respectiv până la data de 31 decembrie
2021, a 5 posturi contractuale vacante din
cadrul aparatului propriu al M.A.D.R.
Denumirea posturilor- 4 posturi de consilier IA; -1 post de referent IA. Condiţii
specifice de participare la concurs: 1.
Pentru consilier IA: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniile: Ingineria resurselor vegetale și
animale; medicină veterinară; științe
economice. Vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 (trei) ani; 2. Pentru referent IA: studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat sau echivalentă. Vechime în
specialitatea studiilor: minimum 1 an;
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: în data de 5 aprilie
2021, ora 10:00, la sediul M.A.D.R. Proba
de interviu: se susține într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise, la sediul M.A.D.R.
Data și ora susținerii interviului se afișează
odată cu rezultatul probei scrise. Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la data afişării anunțului. Data limită până
la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 24 martie
(inclusiv), ora 16:00 la sediul Ministerului
Agriculturii si Dezvoltării Rurale din str.
B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi actele solicitate candidaţilor înscriere vor fi publicate pe pagina de
web www.madr.ro şi afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3
Bucureşti. Date de contact: tel.
021/3072326, email: alina.catana@madr.ro;
ionela.stefan@madr.ro.
l În conformitate cu prevederile art.1
alin.1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare

a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art.554 alin.(1) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea
Medico Socială Amărăștii de Jos, cu sediul
în comuna Amărăștii de Jos, str.Principală,
nr.471A, Dolj, organizează concurs în data
de 01.04.2021, ora 10.00 (proba scrisă),
pentru ocuparea unui post vacant de
conducere, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de: Contabil șef, grad
profesional II. Concursul pentru ocuparea
postului vacant va consta în 3 etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor
de înscriere; proba scrisă- 01.04.2021, ora
10.00; data si ora susţinerii probei de
interviu se afişează odată cu rezultatele
probei scrise. În vederea participării la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.3 din Hotarârea nr.286/2011 si totodată
următoarele condiţii specifice: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă în domeniul fundamental științe
sociale, ramura de științe: științe economice, specializarea: contabilitate; -vechime
în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției- minim 5 ani; -cunoștințe de
operare pe calculator; -capacitate de
conducere, abilități de lider, capacitatea de
rezolvare și de identificare a soluțiilor
optime pentru rezolvarea sarcinilor/atribuțiilor de serviciu; -cunoașterea și aplicarea
legislației specifice instituțiilor bugetare.
Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune până pe data de 24.03.2021, la
sediul Unității Medico-Sociale Amărăștii
de Jos din str. Principală nr. 471A, ora
16:00. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Unității Medico Sociale
Amărăștii de Jos, persoană de contact
Diaconu Loredana, telefon: 0251.374.325/
0729.985.356.
l Anunț Concurs De Recrutare. Direcția
Asistența Sociala Oltenița organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarei funcții contractuale de
execuție vacante: - Muncitor calificat IV în
cadrul Compartimentului Cantina de
Ajutor Social; - în data de 31.03.2021, ora
10:00 - proba practică la sediul Cantinei de
Ajutor Social din mun. Oltenița, str.
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CHICIOROAGĂ MIHĂIŢĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – în faliment, cu sediul
în localitatea Oraviţa, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului
F11/775/2012, CUI 3065199, vă face cunoscut faptul că în data de 23.03.2021, ora
13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL din Reşiţa, str. Horea
bl.A2, parter, licitaţie publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
1) Adăpost animale şi teren in suprafaţa de 5.755 mp situat in Agadici, jud. Caraş-Severin, CF 33.386 Oraviţa nr. cad. 33.386 la preţul de 12.297 euro + TVA, reprezentând
70% din preţul de evaluare.
2) Semănătoare KUHN Premia 4000 la preţul de 5.249 euro + TVA, reprezentând 70%
din preţul de evaluare.
În cazul în care bunurile scoase la licitaţie nu se vând la data stabilită, următoarele licitații vor avea loc astfel: 06.04.2021, 20.04.2021, 11.05.2021 şi 25.05.2021 ora
13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la același preț.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea
de 300 lei+ TVA pentru imobil şi 200 lei+ TVA pentru bunul mobil. Înscrierea la licitaţie
se poate face de luni până vineri cu excepția zilei în care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940, email: licevgrup@
gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar.
Traian, nr. 16; - data și ora interviului vor
fi stabilite și comunicate ulterior. A. Condițiile generale de participare la concurs
pentru candidați sunt cele prevăzute de
art. 3 al Regulamentului -cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română,
cetățenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba
română, scris și vorbit; c) are vârsta
minimă reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește
condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs; g) nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. B. Condiții specifice de participare
la concurs pentru candidați: a) studii
medii sau generale cu diplomă; b) sa faca

dovada calificării/specializării/ certificarii
de competente - bucătar; c) vechime în
specialitate: nu este necesară. C. Bibliografia și tematica de concurs: 1. Legea nr.
208/1997 privind cantinele de ajutor social;
2. Ordinul nr.976 din 16 decembrie 1998
pentru aprobarea Normelor de igienă
privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea
alimentelor, cu modificările și completările
ulterioare; Pentru înscrierea la concurs,
candidații vor prezenta un dosar de
concurs care va conține: 1) cererea de
înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; 2)
copia actului de identitate; 3) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică; 4) cazierul
judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează; 5) adeverință care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate, care să conțină în clar, numărul,
data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății.; 6) declaraţia pe
propria răspundere sau adeverinţa care să
ateste că nu a desfășurat activitaţi de
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poliţie politica. 7) curriculum vitae; Copia
actului de identitate, copiile documentelor
de studii și ale documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice vor fi
prezentate în copie legalizată sau insoţite
de documentele originale ,în vederea certificării conformității cu originalul. Dosarele
de înscriere la concurs se depun la sediul
Direcției Asistență Sociala Oltenița, în
perioada 10.03.2021 - 23.03.2021, orele
16:00 inclusiv. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la Sturzu Daniela-Maria,
inspector de specialitate, la telefon
0242.515.659 sau de la sediul instituției din
bd.Republicii, nr.39, bl.R,sc.C, parter,
mun. Oltenița, jud. Călărași sau prin
e-mail la adresa spasoltenita@gmail.com.
Director Executiv -Hulea Mirela -Ionela.

CITAȚII
l Pârâta Constantin Mariana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna Costești, sat
Costești, județul Vâlcea, este chemată de
către reclamantul Constantin Ion, în data
de 12.04.2021, la Judecătoria Horezu, în
dosar nr. 558/241/2019, Complet C1PC, ce
are ca obiect partaj succesoral.
l Somație. Se aduce la cunoștința publică
faptul că pe rolul acestei instante este
înregistrat dosarul civil nr.316/322/2021,
privind pe reclamanta Buștean Viorica,
domiciliată în orașul Covasna str.Mitropolit Andrei Șaguna nr.69, județul
Covasna, având ca obiect dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune
de către reclamantă asupra imobilului
înscris în CF.nr.30358-Covasna, (nr.
vechi.3187) nr.top. 5530, în suprafață de
993mp, și asupra lotului I în suprafață de
1167mp din imobilul înscris în
CF.30359-Covasna (nr.vechi.3167) cu
nr.top.nou.5529/1. Prezenta somație va fi
afișată termen de 1.lună la sediul
instanței și la sediul Primăriei orașului
Covasna, perioadă în care toți cei interesați au posibilitate de a formula opoziție,
în caz contrar se va trece la judecarea
cererii.

SOMAȚII
l În dosarul civil cu nr.545/210/2021 al
Judecătoriei Chișineu Criș, având ca
obiect uzucapiune, reclamantul Gabor
Laurențiu solicită să se constate prin hotărârea care se va dispune faptul că a
dobândit dreptul de proprietate cu titlu de
uzucapiune, asupra imobilului identificat
în CF 302155, top 381/69 Pilu (provenită
din conversia de pe hârtie a CF 1906
Pilu), teren intravilan în suprafață de
1.440mp, situat în intravilanul localității
Pilu, jud.Arad, proprietatea tabulară a
pârâtului Delian Vinte, în prezent
decedat. Toți cei interesați în cauză pot
formula opoziții la prezenta somație, în
termen de 30 de zile de la publicare și
respectiv afișarea somației, în dosar cu
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numărul de mai sus al Judecătoriei
Chișineu Criș. Emis în conform. art.130
din Decretul Lege nr.115/1938. Termen:
13.04.2021, ora 11:30.

DIVERSE
l Anunt privind organizarea concursului
de selecție a proiectelor cinematografice
sesiunea I 2021 Centrul Național Al Cinematografiei anunță organizarea concursului de selecție a proiectelor
cinematografice în vederea acordării de
credite financiare directe pentru producția
de filme și dezvoltare de proiecte cinematografice. Concursul se desfășoară în
conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Regulamentului de
concurs aprobat prin Ordinul Ministrului
Culturii și Cultelor nr. 2335/2006 cu modificările și completările ulterioare și în
conformitate cu Schema de ajutor de stat
pentru susținerea producției de filme destinată în special difuzării în sălile de cinema
avizată de Consiliul Concurenței prin
avizul nr. 15450/10.12.2020, cu aplicabilitate până la 31.12.2023. Data limită de
depunere a dosarelor de concurs: 12
aprilie 2021, ora 14:00, în str. Dem.I.Dobrescu 4-6, sector 1, București. Orice alte
informații se pot obține la adresa de
internet www.cnc.gov.ro sau la telefon
021.310.43.01/ int. 121 (Secretariatul
tehnic al concursului).

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic al Societăţii
COMAT SA Dâmbovița, cu sediul social
în Judeţul Dâmbovița, Târgoviște, Str.
Laminorului, nr.8, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița sub nr.J15/287/1991 şi cod
unic de înregistrare 921331, adresa de
e-mail: comat.targoviste@gmail.com
(denumită în continuare „Societatea”), în
conformitate cu prevederile art.117 din
Legea nr.31/1990 privind societăţile,
precum şi ale Actului Constitutiv al
Societăţii, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor, pentru data de
16.04.2021, ora 12:00, la sediul societății
din Târgoviște, Str.Laminorului, Nr.8,
Jud.Dâmbovița. În cazul în care
Adunarea nu se întruneşte legal şi
statutar în data menţionată, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor se va
organiza în data de 17.04.2021, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc. Au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale toți acţionarii înregistraţi înregistrati
în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 10.04.2021
considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990,
drept Dată de Referinţă pentru ţinerea
Adunării. Ordine de zi pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.

Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și contul de
profit și pierdere întocmite la data de
31.12.2020 pe baza raportului de gestiune
al administratorului unic și a raportului
întocmit de auditor. 2.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic
al societății pentru activitatea desfășurată
în exercițiul financiar 2020. 3.Aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2021. 4. Aprobarea închirierii de
bunuri imobiliare pe anul 2021, spații
disponibile. 5.Alegerea prin vot secret a
administratorului unic ca urmare a expirării mandatului, pentru un mandat de 4
(patru ani). 6.Aprobarea unei indemnizații lunare a administratorului în valoare
netă de 2.500Lei/lună precum și a unei
indemnizații suplimentare în valoare netă
procentuală de 5% din profitul brut al
fiecărui exercițiu financiar. 7. Împuternicirea administratorului unic în vederea
contractării unui credit pentru extinderea, reabilitarea și amenajarea
construcțiilor și spațiilor existente cu
posibilitatea constituirii unor garanții
reale asupra activelor societății. 8.Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a
administratorului unic pentru a redacta și
semna hotărârea AGOA adoptată, şi să
efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi Notariat
și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor. Participarea la Adunarea
Generală a Acționarilor Comat SA se va
realiza în conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990, republicată. Acționarii
înscriși în registrul acționarilor la data de
referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali
sau prin reprezentant pe bază de Procură
specială. Accesul acționarilor persoane
fizice îndreptățiți să participe la adunările
generale este permis pe bază de act de
identitate original. Acționarii persoane
juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal, pe bază de
certificat constatator emis de Registrul
Comerțului sau altă autoritate competentă, af lat în termen de valabilitate.
Acționarul persoană juridică reprezentat
de o altă persoană decât reprezentantul
legal sau acționarul persoană fizică care
participă la adunare prin reprezentare, va
depune la sediul societății, cu 48 ore
înainte de adunare, procura specială, în
original, semnată de reprezentantul legal,
respectiv acționarul persoană fizică și
documentul oficial care atestă calitatea de
reprezentant legal al persoanei juridice,
precum și actul de identitate al participantului la adunare. Forma procurii
speciale a acționarului persoană fizică
trebuie să fie autentică. Materialele de
ședință ce urmează a fi prezentate în
adunarea generală, procedura de vot,

buletinul de vot prin corespondență și
formularul de procură specială, precum si
orice alte materiale, se pot obține de la
sediul societății, în fiecare zi lucrătoare
între orele 10.00 și 14.00, începând cu
data de 25.03.2021, sau prin corespondență electronică la adresa de e-mail
indicată. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi
unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin
5% din capitalul social. Cererile se înaintează administratorului unic, în cel mult
15 zile de la publicarea convocării, în
vederea publicării și aducerii acestora la
cunoștință celorlalți acționari. Data
limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru funcția de
administrator este de 15 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României a convocatorului. Lista cuprinzând
informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția
de administrator se va afla la dispoziția
acționarilor, putând fi consultată și
completată de aceștia pe întreaga perioadă de 15 zile de la data publicării
convocatorului, inclusiv prin intermediul
poștei electronice. Fiecare acționar poate
adresa administratorului întrebări în scris
referitoare la activitatea societății,
înaintea datei de desfășurare a adunării
generale, urmând a i se răspunde în
cadrul adunării. Informațiile suplimentare precum și solicitările se pot obține/
transmite și la e-mail: comat.targoviste@
gmail.com

Strunga sau la tel. 0232714260. Caietul de
sarcini va putea fi achiziționat de la sediul
Primăriei Comunei Strunga, jud. Iași,
începând cu data de 18.03.2021.

LICITAȚII

l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, cod de identificare fiscală
26176834, sediul profesional Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11 jud. Bihor,
număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO-II-0412, Tel:
0359/463661 Fax:0359/463662, E-mail
office@plginsolv.ro, în calitate de lichidator judiciar al societății Fruitland S.R.L.
identificată prin CUI RO85406 număr de
înregistrare la Registrul Comerțului
J05/246/1992 și sediul în Com. Lugașu de
Jos, nr.284, jud. Bihor, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, anunță
desfășurarea unei proceduri publice de
selecție pentru încheierea unui contract de
prestări servicii cu expert topograf sau
societate specializată, în vederea realizării
lucrărilor cadastrale a unui număr de 42
parcele de teren extravilan, în suprafață
totală de 194.740 mp deținute în proprietate de către societatea debitoare. Orice
persoană interesată va formula ofertă de
prestări servicii ce se va depune s la sediul
lichidatorului judiciar din Oradea, str.
Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor sau
prin e-mail la adresa office@plginsolv.ro în
termen de 5 (cinci) zile de la publicarea
prezentului anunț.

l CEC BANK SA Sucursala Craiova
organizează în data de 24.03.2021, ora
10:00, licitație deschisă fără preselecție
pentru vânzarea a două (2) autoturisme
Dacia Logan cu următoarele nr. de înmatriculare: 1. DJ 07 YPV, an fabricație 2007.
2. DJ 10 DPD, an fabricație 2006. Vizionarea autoturismelor se poate face la
sediul sucursalei, numai în zilele lucrătoare din perioada 10-23 martie 2021, în
intervalul orar 09:00-15:00. Informații
suplimentare la telefon: 021.311.11.19
int.27063.
l Comuna Strunga, județul Iași, având
C.U.I. 4541041, Tel./Fax 0232714260,
organizează licitație publică în conformitate cu O.U.G. 57/2019 și H.C.L. nr.
13/28.02.2019 în data de 30.03.2021, orele
11:00, în vederea concesionării suprafeței
de 319,59ha teren pășune comunală. Ofertele se depun la registratura Primăriei
Comunei Strunga, în plic închis, până pe
data de 30.03.2021, ora 09:00 în două
exemplare. Şedința publică de deschidere a
ofertelor va fi în data de 30.03.2021, ora
11:00. Informații suplimentare se pot
obține la sediul Primăriei Comunei

l Debitorul SC Exclusiv Agro LINE SRL
prin lichidator judiciar BFJ Consulting
Group SPRL, în dosarul nr. 6221/30/2009,
valorifică prin licitație publică echipamente și bunuri astfel: -Echipamente
constând în mijloacelor fixe și stocuri de
natura echipamentelor de distribuție,
posturilor de transformare, măsură și
control prin vânzare grupate pe ansamble/
categorii în bloc, pornind de la prețul de
87.614,54 EURO (exclusiv TVA); - Echipamente aferente Liniei Schnell de
producție panouri termoizolante, investiții
și stocuri, prin vânzare în bloc, pornind de
la prețul de 1.287.640,42 Euro (exclusiv
TVA); - Echipamente Linie Concasare Și
Sortare - MTF, prin valorificare în bloc
grupate pe subansamble funcționale,
pornind de la prețul de 142.088,18 EURO
(exclusiv TVA); -Echipamente Mijloace
Fixe Și Stocuri Confecții Metalice, prin
valorificare individuală grupate pe
ansamble și în bloc, pornind de la prețul
de 4.847.331 EURO (exclusiv TVA); Licitația va avea loc la data de 25.03.2021, ora
17:00, cu repetare în data de 01.04.2021,
ora 17:00, cu repetare în data de
08.04.2021, ora 17:00. Licitația se organizează în baza prevederilor Legii 85/2006
privind procedura insolvenței. Informații
suplimentare se pot obține la E-mail:
office@bfj.ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro
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LICITAȚIE PUBLICĂ

COMUNA BORCA, cu sediul în sat Borca, județul Neamț, CIF 2614139, tel./fax: 0233.268.005, e-mail: contact@primariaborca.ro, adresă internet: www.primariaborca.ro, reprezentată prin Primar, d-nul Petrică Ruscanu

OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ:
Nr. crt.

l Comuna Cornești, CUI
4426182, cu sediul în loc.Corneşti,
str.Principală, nr.14, com.Corneşti,
jud.Cluj, tel: 0264/355.516, fax:
0264/355.515, e-mail: primariacorneşti@yahoo.com, organizează
licitaţie publică pentru concesionarea a 0,10Ha păşune situată în
e xtr avilan u l lo c . Ig ri ț i a și a
1.288mp teren arabil situat în
intravilanul loc.Tioltiur. Relaţii la
tel.0264/355.516, int.6 sau
0732.167.263 -secretar gen.Băieș
Marioara-Gherghina.
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, persoana de contact:
Primăria Municipiului Roșiori de
Vede, municipiul Roșiori de Vede,
Str. Dunării, nr. 58, județul
Teleorman, telefon 0247/466.519,
fax 0247/466.141, e-mail: postmaster@primariarosioriidevede.
ro, cod fiscal 4652694. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
vândut: -o parcelă teren, proprietate privată a Municipiului
Roșiori de Vede, identificată astfel:
-teren în suprafață de 67mp,
înscris în cartea funciară 24449,
situat în intravilanul
U.A.T.Roșiori de Vede, Aleea
CFR, f.n., conform H.C.L.
nr.124/21.09.2020 și temeiul legal
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. Infor-

mații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Public
Administrarea Domeniului Public
și Privat sau se poate consulta pe
site-ul: www.primariarosioriidevede.ro, secțiunea licitații. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține
de la Serviciul Public Administrarea Domeniului Public și Privat
din cadrul Primăriei Municipiului
Roșiori de Vede, Str. Dunării, nr.
58, județul Teleorman. 3.3. Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 100Lei și se achită numerar
la Direcția de Impozite și Taxe
Locale din cadrul Primăriei
Muncipiului Roșiori de Vede. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.04.2021, ora
10:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 14.04.2021, ora 16:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului
Roșiori de Vede, Str.Dunării, nr.58,
județul Teleorman -Registratura
Generală. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar,

într-un plic sigilat. 5. Data și locul
la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
15.04.2021, ora 10:30, Primăria
Municipiului Roșiori de Vede, Str.
Dunării, nr.58, județul Teleorman.
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 Contencios Administrativ a
Tribunalului Teleorman, Alexandria, Str.Independenței, nr.22,
j u d e t u l Te l e o r m a n , t e l e f o n
0247/306.014, fax 0247/406.016,
email: tribunaltr@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 09.03.2021.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Lupac, cu
sediul în Lupac, nr.1, județul
Caraș-Severin, cod poștal 327255,
telefon 0255/233.715, fax
0255/233.723, e-mail: primarialupac@gmail.com, motecaalin77@
gmail.com, cod fiscal 3227475. 2.
Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: teren intravilan
aflat în domeniul privat al Comunei
Lupac, în suprafaţă de 950mp,
identificată în C.F. nr.31574 Lupac,
nr. cadastral/topografic: 31574, în

Lot pășune

Aparține trupului de pășune

Suprafață ha

Destinația
(vaci, oi, capre)

1.

Obcina Rea

BĂIŞESCU

61,26

vaci, oi, capre

2.

Obcina Rea N

BĂIŞESCU

7,60

vaci, oi, capre

3.

Paltinu

BĂIŞESCU

125,91

vaci, oi, capre

4

Paltinu N

BĂIŞESCU

10

vaci, oi, capre

5.

Goia

BĂIŞESCU

61,95

vaci, oi, capre

6.

Goia N

BĂIŞESCU

24,93

vaci, oi, capre

7.

Stânișoara

STÂNIŞOARA I, STÂNIŞOARA II

27,38

vaci, oi, capre

8.

Târșosu

TÂRŞOSU

44,65

vaci, oi, capre

9.

Târșosu N

TÂRŞOSU

12,87

vaci, oi, capre

10.

Arșita Ungurului

ARŞIŢA UNGURULUI I, ARŞIŢA UNGURULUI II

11.

Arșita Ungurului N

ARŞIŢA UNGURULUI I, ARŞIŢA UNGURULUI II

12.

Cocoziș

COCOZIȘ

9,1

vaci, oi, capre

13.

Cerbu

CERBU

10.35

vaci, oi, capre

RUNC SABASA – PR.PÂNTEI

76,56
22,2

vaci, oi, capre
vaci, oi, capre

14.

Runc Sabasa – Pr. Pântei

11,07

vaci, oi, capre

15.

Runc Sabasa – Pr. Pântei N

RUNC SABASA – PR.PÂNTEI

7,33

vaci, oi, capre

16.

Pârâul Pântei

PÂRÂUL PÂNTEI I, PÂRÂUL PÂNTEI II

39,92

vaci, oi, capre

17.

Pârâul Pântei N

PÂRÂUL PÂNTEI I, PÂRÂUL PÂNTEI II

13,39

vaci, oi, capre
vaci, oi, capre

18.

Runc Soci

RUNC SOCI

87,98

19.

Arsuri Borca

ARSURI BORCA

40,75

vaci, oi, capre

20.

Arsuri Borca N

ARSURI BORCA

11,67

vaci, oi, capre

21.

Gura Plaiului Șes

BUDACU-CRISTIȘOR

60

vaci, oi, capre

22.

Gura Plaiului

BUDACU-CRISTIȘOR

60,59

vaci, oi, capre

23.

Gura Plaiului N

BUDACU-CRISTIȘOR

20,55

vaci, oi, capre

24.

Piciorul Stânei

BUDACU-CRISTIȘOR

101,41

vaci, oi, capre

25.

Piciorul Stânei N

BUDACU-CRISTIȘOR

40,64

vaci, oi, capre

26.

Coasta Borcuței

BUDACU-CRISTIȘOR

25,4

vaci, oi, capre

27.

Coasta Borcuței N

BUDACU-CRISTIȘOR

58,27

vaci, oi, capre

28.

Dosu Muntelui

DOSU MUNTELUI, GĂINA

58,85

vaci, oi, capre

29.

Dosu Muntelui N

DOSU MUNTELUI, GĂINA

8,16

vaci, oi, capre

30.

Secu

SECU,GĂINA

35,86

vaci, oi, capre

31.

Secu N

SECU, GĂINA

58,35

vaci, oi, capre

32.

Borca sat

GĂINA

10,95

vaci, oi, capre

33.

Borca sat N

GĂINA

14,69

vaci, oi, capre

34.

Poiana Borcii

POIANA BORCII II, POIANA BORCII III

35,62

vaci, oi, capre

35.

Smizi Mădei

SMIZI MĂDEI

164,43

vaci, oi, capre

36.

Smizi Mădei N

SMIZI MĂDEI

8,29

vaci, oi, capre

37.

Runc Mădei

RUNC MĂDEI

16,84

vaci, oi, capre

38.

Lunca Gâștii

LUNCA GÂŞTII

12,21

vaci, oi, capre

39.

Pietroasa-Puciosu

PIETROASA - PUCIOSU

7,2

vaci, oi, capre

40.

Pietroasa

PIETROASA

84,85

vaci, oi, capre

41.

Pietroasa N

PIETROASA

23,46

vaci, oi, capre

42.

Gherghea II

GHERGHEA, PR. FRĂSINII

34,45

vaci, oi, capre

43.

Gherghea II N

GHERGHEA, PR. FRĂSINII

12,11

vaci, oi, capre

44.

Arșița Puciosu

GHERGHEA

15,88

vaci, oi, capre

45.

Arșița Puciosu N

GHERGHEA

5,73

vaci, oi, capre

46.

Nigovanu

NIGOVANU-VĂCĂRIA

72,28

vaci, oi, capre

47.

Nigovanu N

NIGOVANU-VĂCĂRIA

21,36

vaci, oi, capre

48.

Hăciugosu

NIGOVANU-VĂCĂRIA

29,73

vaci, oi, capre

49.

Slopățu

SLOPĂŢU

39,93

vaci, oi, capre

50.

Stigioara

GĂINA

37,62

vaci, oi, capre

51.

Stigioara N

GĂINA

19,21

vaci, oi, capre

52.

Ţâfla

ŢÂFLA
TOTAL 1.937,61 ha

35,82

vaci, oi, capre

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar din
documentația de atribuire pe
suport hârtie sau pe suport magnetic, CD de la Compartimentul
juridic, telefon: 0233.268.005,
e-mail: contact@primariaborca.
ro, în baza cererii scrise, în care să
se menționeze suportul dorit: pe
hârtie sau CD – 100 lei;
taxa de participare – 200 lei
garanție de participare – 5%
din prețul de pornire pentru fiecare
lot de pășune (200 lei x nr. ha aferent lotului de pășune x 5%)
Achitarea tuturor taxelor
de participare la licitație se face
în numerar la casieria Primăriei
Comunei Borca, sat Borca, fie
prin ordin de plată, în contul RO53TREZ49421180250XXXXX. În măsura în care achitarea se face prin
ordin de plată, plata trebuie făcută
cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte
de data licitației.
Termenul-limită pentru solicitarea de clarificări privind documentaţia de participare: 22.03.2021,
ora 14.00.
Data limită de depunere a ofertelor: 30.03.2021 ora 14.00
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Borca,
sat Borca, comuna Borca, județul
Neamț, registratură.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar pentru fiecare lot de pășune
solicitat.
Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
Ședința publică de deschidere a
plicurilor cu documentația depusă
și licitația publică cu strigare se va
desfășura în data de 31.03.2021,
ora 09:30 în sala de ședințe a
Consiliului Local al Comunei Borca.
Instanța
competentă
în
soluționarea eventualelor litigii
și termenele pentru sesizarea instanței: Instanța competentă în
soluționarea eventualelor litigii
este Tribunalul Neamț, care poate
fi sesizat în termenele prevăzute de
Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările
și completările ulterioare.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 08.03.2021
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vederea edificării unei hale depozit materiale de construcții. Concesionarea se face
în conformitate cu prevederile art.302-331
din O.U.G. nr.57/03.07.2019 și conform
Hotărârii Consiliului Local
nr.51/20.08.2020. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere la sediul
instituției la Compartimentul Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Comunei
Lupac, Lupac, nr.1, județul Caraș-Severin.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: se obține de
la Compartiment Achiziții Publice din
cadrul Primăriei Comunei Lupac, Lupac,
nr.1, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: contravaloarea
documentației este de 50 lei/exemplar ce se
achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Lupac. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 25.03.2021, ora
10:00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
02.04.2021, ora 12:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Lupac, Lupac, nr. 1, la Compartimentul
Achiziții Publice, județul Caraș-Severin.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un singur exemplar
original în plic închis. 5.Data şi locul la care
se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.04.2021, ora 10:00, la
sediul Primăriei Comunei Lupac, Sala de
ședințe, Lupac, nr.1, județul Caraș-Severin.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal, Reșița, Str. Horea, nr. 2-4, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/213.304,
0255/213.135, fax 0255/211.554, e-mail:
ecris115@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 09.03.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Lupac, cu sediul în
Lupac, nr.1, județul Caraș-Severin, cod
poștal 327255, telefon 0255/233.715, fax
0255/233.723, e-mail: primarialupac@
gmail.com, motecaalin77@gmail.com, cod
fiscal 3227475. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren intravilan aflat în domeniul privat al Comunei

Lupac în suprafaţă de 954mp, identificat
în C.F. nr.31053 Lupac, nr. cadastral/topografic: 31053, în vederea edificării unei
case familiale. Concesionarea se face în
conformitate cu prevederile art.302-331
din O.U.G. nr.57/03.07.2019 și conform
Hotărârii Consiliului Local
nr.51/20.08.2020. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere la
sediul instituției la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei
Lupac, Lupac, nr.1, județul Caraș-Severin.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se
obține de la Compartiment Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Comunei
Lupac, Lupac, nr.1, județul Caraș-Severin.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: contravaloarea documentației este
de 50 lei/exemplar ce se achită numerar la
Casieria Primăriei Comunei Lupac. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.03.2021, ora 10:00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02.04.2021, ora 12:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Lupac, Lupac, nr.1, la
Compartimentul Achiziții Publice, județul
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
singur exemplar original în plic închis. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
07.04.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei
Comunei Lupac, Sala de ședințe, Lupac,
nr.1, județul Caraș-Severin. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Caraș-Severin, Secția a-II-a Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal, Reșița,
Str.Horea, nr.2-4, județul Caraș-Severin,
telefon 0255/213.304, 0255/213.135, fax
0255/211.554, e-mail: ecris115@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.03.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă: Primăria Comunei
Grivița, cod fiscal 3126489, cu sediul în
comuna Grivița, județul Galați,
tel.0236/825.301, fax.0236/825.302, e-mail:
grivita@gl.e-adm.ro. 2.Informații generale
privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza
să fie vândut: -teren intravilan în suprafață de 2.227mp, situat în CV32, P1, Lot
2/9 proprietate privată a comunei Grivița;
-teren intravilan în suprafață de 2.227mp,

situat în CV32, P1, Lot 2/10 proprietate
privată a comunei Grivița; -teren intravilan în suprafață de 2.190mp, situat în
CV32, P1, Lot 2/7 proprietate privată a
comunei Grivița; -teren intravilan în
suprafață de 4.247mp și construcție -Grajd
vaci nr.7 în suprafață construită de 789mp,
situat în CV32, P1, Lot 2/21 proprietate
privată a comunei Grivița; -teren intravilan în suprafață de 1.694mp și
construcție -Siloz furaje în suprafață utilă
de 1.173,3mp, situat în CV32, P1, Lot
2/35-U1 proprietate privată a comunei
Grivița; -teren intravilan în suprafață de
1.694mp și construcție -Siloz furaje în
suprafață utilă de 1.173,3mp, situat în
CV32, P1, Lot 2/35-U2 proprietate privată
a comunei Grivița; -teren intravilan în
suprafață de 106mp, situat în CV32, P1,
Lot 2 identificat sub denumirea lot 4
proprietate privată a comunei Grivița;
-teren intravilan în suprafață de 658mp,
situat în CV32, P1, Lot 2 identificat sub
denumirea lot 2 proprietate privată a
comunei Grivița; conform H.C.L.
nr.11/26.02.2021 și temeiului legal
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartiment Achiziții
Publice, persoană de contact Bezman
Andreea-Loredana, telefon 0739.661.395.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, ce se achită la casieria Primăriei
Comunei Grivița. 3.4. Data limită privind
solicitarea clarificărilor 05.04.2021, ora
14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:
13.04.2021, ora 14:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Grivița, sat Grivița, comuna Grivița,

județul Galați. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura sedința publică de deschidere a ofertelor: -14.04.2021, ora 11:00, Primăria
Comunei Grivița, județul Galați, Sala de
ședințe, etaj 1. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Galaţi, Municipiul Galați, strada Brăilei, numarul 153,
judetul Galaţi, telefon 0236/460.333,
e-mail tr-galati-comunicari@just.ro sau
trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate,
în vederea publicării 09.03.2021.

PIERDERI
l În 01.03.2021 s-au pierdut ștampilele
SC INEEDHELP SRL, CUI:36469475,
J27/770/2016. Le declarăm nule.
l Pierdut certificat de pregătire profesionala a conducătorului - transport marfă,
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Masală
Viorel, din com. Dăești, județul Vâlcea. Se
declară nul.
l Declarăm pierdute și anulate următoare
acte ale Hipocrate 2000 SRL
(CUI:11702477, J40/3526/1999, cu sediul
în strada Prahova nr.6A, Sector 1, București): (1).Certificatul Constatator eliberat
la data de 29.11.2019 în baza declarației
model 3 nr.608190 din 27.11.2019 privind
activitățile desfășurate la sediul secundar
situat în Strada av. Popișteanu nr.54A,
Expo Business Park, clădirea 2, unitatea 3,
etajul 4, Sectorul 1, București și (2).Certificatul Constatator eliberat la data de
29.11.2019 în baza declarației model 3
nr.608190 din 27.11.2019 privind activitățile desfășurate la sediul secundar situat în
strada av.Popișteanu nr.54A, Expo Business Park, clădirea 2, unitatea 3, spațiul F,
etajul 4, Sector 1, București.

DECESE

