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OFERTE SERVICIU
l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în data de 16.11.2020
concurs recrutare pentru 1 post
Şofer. Detalii la 021.424.43.62.
l Curtea de Apel București organizează concurs, în condițiile legii,
în zilele de 07 și 10 decembrie
2020, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată
n e d e t e r m i n a t ă : Tr i b u n a l u l
Teleorman -1 post grefier arhivar,
Judecătoria Fetești -1 post de
grefier arhivar, Judecătoria Urziceni -1 post de grefier registrator,
Judecătoria Sectorului 6 București -1 post agent procedural,
precum și pe durată determinată
la Judecătoria Fetești -1 post
grefier arhivar. Condițiile de
participare, bibliografia, tematica,
actele necesare înscrierii vor fi
afișate la sediul Curții de Apel
București și pe pagina de Internet
la adresa: http://www.cab1864.eu,
la rubrica Resurse Umane
-Concursuri/Examene. Cuantumul taxei de concurs este de
150 lei și se achită prin mandat
poștal sau virament bancar, cu
ordin de plată cu indicarea următoarelor specificații: Curtea de
Apel București, cod de identificare fiscală 17019105, cod IBAN
beneficiar RO86TREZ70020E330500XXXX, deschis la
Trezoreria ATCPMB. Dosarele de
concurs se vor transmite prin
poștă la adresa: Curtea de Apel
București -Compartimentul
Resurse Umane, Splaiul Independenței nr. 5, sectorul 4, sau
scanate prin e-mail la adresa
infobuc@just.ro; până la data de
24.11.2020 (inclusiv).
l Primăria oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, în temeiul H.G.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, scoate la
concurs următorul post contractual de conducere vacant: Şef
birou din cadrul Casei de Cultură
„Mihai Eminescu” -Biroul informare, organizare evenimente,
programe şi proiecte. Condiţii:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă;
-studii universitare de master
necesare ocupării funcţiei de
conducere; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei de conducere: minimum
5 ani. Data limită depunere
dosare: 25.11.2020, ora 14:00, la
sediul Primăriei oraşului Bragadiru. Concursul începe în data de:
17.12.2020 -proba scrisă. Data şi
ora interviului vor fi comunicate
ulterior. Concursul se desfăşoară
la sediul Primăriei oraşului
Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul,

bibliografia şi tematica de concurs
se află afişate la avizierul unităţii
şi pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei oraşului Bragadiru sau
la telefon 021/4480795.
l Primăria oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, în temeiul H.G.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, scoate la
concurs următorul post contractual vacant: Referent- debutant
din cadrul Serviciului gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de
deservire, Compartiment administrativ. Condiţii: -studii liceale,
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitate: nu
necesită vechime. Data limită
depunere dosare: 25.11.2020, ora
14:00, la sediul Primăriei oraşului
Bragadiru. Concursul începe în
data de: 17.12.2020, ora 10:00
-proba scrisă. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Concursul se desfăşoară la sediul
Primăriei oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia şi tematica de concurs se
află afişate la avizierul unităţii şi
pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei oraşului Bragadiru sau
la telefon 021/4480795.
l Unitatea Militară 02601 București din Ministerul Apărării
Naționale, organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant
de execuție de muncitor calificat I
(instalator apă/canal), vechime în
muncă 9 ani și 6 luni. Probele
concursului se vor desfășura
astfel: -04.12.2020, ora 09:00proba scrisă; -10.12.2020, ora
09:00- proba practică;
-21.12.2020, ora 09:00-interviul;
-data limită de depunere a dosarelor- 25.11.2020, ora 13.00.
Depunerea dosarelor se va face la
sediul UM 02601 București, str.
Izvor. Nr.110, sector 5 București,
unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare, iar
probele concursului se vor desfășura în șos. Panduri nr. 94, sector
5, București. Date de contact ale
secretariatului: 021/410.40.40,
interior 1031/211.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu
sediul în localitatea Hațeg, str.T.
Vladimirescu, nr.7, județul Hunedoara, organizează concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a unui post-funcție
contractuală vacantă de execuție:
1.Denumirea postului vacant și a
locului de muncă: 1 post asistent
medical balneofiziokinetoterapie
și recuperare principal, în cadrul

Laboratorului (Bază) Recuperare
Medicină Fizică și Balneologie.
2.Condiții generale si specifice
pentru ocuparea postului: Pot
participa la concurs persoanele
care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din anexa
la H.G.nr.286/2011 cu modificările ulterioare. Condiții specifice
prevăzute în fișa postului: -nivel
studii: -diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
-diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997 privind
echivalareastudiilor absolvenţilor
liceelor sanitare, promoţiile 19761994 inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -examen
pentru obţinerea gradului de
principal; -vechime minimă: -5
ani vechime ca asistent medical.
3.Condițiile de desfășurare a
concursului: Pentru înscrierea la
concurs, candidații vor depune
dosarul de concurs la secretariatul Spitalului Orășenesc Hațeg,
până în data de 25.11.2020, ora
16:00. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
14.12.2020, ora 10:00, sala de
documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba practică în
data de 16.12.2020, ora 10:00,
Spitalului Orășenesc Hațeg;
-Proba interviu în data de
18.12.2020, ora 10:00, sala de
documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana contact:
Savulescu Nicoleta, tel.:
0354/408.894; 0354/408.895, fax
0354/802.463.
l Primăria or. Mărăşeşti, jud.
Vrancea, în baza art.3-7 din H.G.
nr.286/2011, modificată şi completată cu H.G. nr.1027/2014, pentru
modificarea şi completarea Regulamentului 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; şi art.244-246,
art.554 alin.7), 8) şi art.626 din
O.U.G. 57/2019 / Codul admministrativ, referitor la Anunţul nr.
263496 din Monitorul oficial
nr.691, Partea a III-a din 28-102020 şi din Ziarul Jurnalul cotidian naţional din 28-10-2020 ,
privind Concursul din 19-11-2020
ora 10:00 pentru ocuparea unui
post vacant personal contractual
de conducere, pe perioadă determinată, de administrator public,
în Aparatul de specialitate al
Primarului or. Mărăşeşti, jud.
Vrancea, solicităm revocarea
concursului. Aceasta în baza
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Subscrisa S.C. DUOTRANS SAFARI S.R.L. – în insolvență, cu sediul
in Bozovici, FS, nr.87, jud. Caras-Severin, Nr. Reg. Com. J11/718/2004,
CUI 16769540, vă face cunoscut faptul că în data de 24.11.2020, ora
11.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL, din
localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu strigare
privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:
teren extravilan CF nr. 31388 – 5.000 mp, situat în localitatea
Păltiniș, jud. Caraș-Severin -2.550 euro plus TVA
teren extravilan CF nr. 31387 – 5.500 mp, situat în localitatea
Păltiniș, jud. Caraș-Severin -2.958 euro plus TVA
În cazul în care imobilele scoase la licitație nu se vor vinde la data de
24.11.2020, următoarele licitații vor avea loc în zilele de 03.12.2020,
10.12.2020, 17.12.2020, la aceeași, oră și la același preț.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 400 lei. Înscrierea la licitație și achiziționarea caietului
de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu excepția zilei
în care are loc licitația. Garanția de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației. Informații suplimentare se
pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
Adresei Ministrului lucrărilor
publice, dezvoltării şi administraţiei, nr.149654/05-11-2020, privind
concluzionarea faptului că
ocuparea funcţiei de administrator public nu se realizează prin
concurs, ci prin numire prin
dispoziţia primarului.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu
sediul în localitatea Hațeg, str.T.
Vladimirescu, nr.7, județul Hunedoara, organizează concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a 2 posturi vacante-funcții contractuale de
execuție: 1.Denumirea posturilor
vacante și a locului de muncă: 2
posturi îngrijitoare, în cadrul
Ambulatorului Integrat de Specialitate. 2.Condiții generale și
specifice pentru ocuparea
postului: Pot participa la concurs
persoanele care îndeplinesc
condițiile generale prevăzute de
art.3 din anexa la H.G.286/2011
cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în
fișa postului: -nivel studii: şcoală
generală; -vechime minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru
înscrierea la concurs, candidații
vor depune dosarul de concurs la
secretariatul Spitalului Orășenesc
Hațeg, până în data de
25.11.2020, ora 16:00. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 07.12.2020, ora
10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg;
-Proba practică în data de
09.12.2020, ora 10:00, Spitalului
Orășenesc Hațeg; -Proba interviu
în data de 11.12.2020, ora 10:00,

sala de documentare a Spitalului
Orășenesc Hațeg. Persoana
contact: Savulescu Nicoleta, tel.:
0354/408.894; 0354/408.895, fax
0354/802.463.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu
sediul în localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu, nr.7, județul Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedetermin a t ă ,
c o n f o r m
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a unui post-funcție
contractuală vacantă de execuție:
1.Denumirea postului vacant și a
locului de muncă: 1 post economist/jurist /inginer debutant, în
cadrul Compartimentului
RUNOS. 2.Condiții generale și
specifice pentru ocuparea postului:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile
generale prevăzute de art.3 din
anexa la H.G.286/2011 cu modificările ulterioare. Condiții specifice
prevăzute în fișa postului: -nivel
studii: -diplomă de licență în
specialitate; -vechime minimă:
-nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru
înscrierea la concurs, candidații
vor depune dosarul de concurs la
secretariatul Spitalului Orășenesc
Hațeg, până în data de 25.11.2020,
ora 16:00. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 07.12.2020, ora 10:00, sala de
documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data
de 09.12.2020, ora 10:00, sala de
documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana contact:
Savulescu Nicoleta, tel.:
0354/408.894; 0354/408.895, fax
0354/802.463.
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CITAȚII
l Chelariu Livia şi Alupei
Olimpia sunt citate în dosarul nr.
16395/193/2017 al Judecătoriei
Botoşani, termen de judecată
08.12.2020.
l Numitul Căpățână Petru Ioan
este chemat în data de
10.12.2020, ora 11:00, la Judecătoria Săliște, în dos.
nr.552/294/2020, având ca obiect
rezoluțiune contract.
l În vederea soluţionării dosarului civil nr.5389/232/2019, aflat
pe rolul Judecătoriei Găeşti,
numitul Vlaicu Vasile, cu ultimul
domiciliu la Fam.Vlaicu
Gheorghe din Com.Petreşti, Jud.
Dâmboviţa, este citat în data de
17.11.2020, orele 14:00, calitate
de pârât, în proces cu Vlaicu
Claudiu-Gabriel.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numitul Geana Ion, domiciliat in
com Bunesti, sat Bunesti, str.
Principala nr.80, jud. Valcea, in
calitate de tata in dosarul civil nr.
2454/90/2020, cu termen de judecata in data de 13.11.2020, avand
ca obiect instituire masura de
protectie speciala, aflat pe rol la
Tribunalul Valcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numiţii: Păunescu Ion cu domiciliul în comuna Pietrari, sat
Pietrarii de Sus, jud. Vâlcea şi
Păunescu Maria - Alina cu domiciliul în comuna Valea Mare, sat
Mărgineni, jud. Vâlcea în calitate
de intimaţi în dosarul civil nr.
2548/90/2020, cu termen de judecată la data de 13.11.2020, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l România, Judecătoria Oravița,
județul Caraș -Severin, dosar nr.
490/273/2020. Somație emisă în
temeiul încheierii de ședință din
data de 1 octombrie 2020. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judec ă t o r i e i O r a v i ț a , s u b n r.
490/273/2020, posesorul Dragotă
Gheorghe, având domiciliul în
comuna Lăpușnicel, sat Lăpușnicel, nr 54, jud. Caraș -Severin
au invocat dobândirea prin
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului identificat
prin nr. CF nr. 30744 Lăpușnicel,
în suprafață de 540mp, casa nr.
54 situată în Lăpușnicel, nr 54,
jud. Caraș -Severin, având ca
proprietari pe defuncții Răuți
George-Gheorghe, Răuți Petru,

Lupescu Ana, Răuți Petru,
Gheorghescu Marian și Gheorghescu Stana. Toți cei interesați
sunt somați să formuleze
opoziție, cu precizarea că, în caz
contrar, se va trece la judecarea
cererii în termen de 30 de zile de
la emiterea celei din urmă publicații. Președinte -Popuți Lucian
Mihai; Grefier -Cincă Dorina
Ramona
l România, Judecătoria Oravița,
județul Caraș -Severin, dosar nr.
1071/273/2020. Somație emisă în
temeiul încheierii de ședință din
data de 1 octombrie 2020. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judec ă t o r i e i O r a v i ț a , s u b n r.
1071/273/2020, posesorul Pela
Gheorghe, având domiciliul în
comuna Vrani, nr. 15, jud. Caraș
-Severin a invocat dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului
identificat prin nr. CF nr. 33510
Vrani, nr. top 15 în suprafață de
1439 mp, casa nr. 15 situată în
Vrani, nr.15, jud. Caraș -Severin,
având ca proprietar pe defunctul
Vraniantu Gheorghe. Toți cei
interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în
caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 30 de
zile de la emiterea celei din urmă
publicații. Președinte –Popuți
Lucian Mihai; Grefier -Cincă
Dorina Ramona

SOMAȚII
l Somaţie. Prin prezenta aducem
la cunoştinţa celor interesaţi că
pe rolul Judecătoriei Miercurea
Ciuc se af lă dosarul
nr.378/258/2020 cu termen de
judecată la data de 18.11.2020,
ora 10.30, având ca obiect uzucapiune, prin care petenţii Tanko
Erzsebet şi Tanko Tibor, ambii cu
domiciliul în mun.Miercurea
Ciuc, Bd.Frăţiei, nr.17, sc.D,
ap.24, jud.Harghita, solicită
instanţei a se constata că au
dobândit prin uzucapiune dreptul
de proprietate asupra imobilului
-apartament cu două camere,
bucătărie, cămară, baie, antreu,
situat în mun.Miercurea Ciuc,
Bd.Frăţiei, nr.17, sc.D, ap.24, jud.
Harghita, înscris în CF nr.50300C1-U94 Miercurea Ciuc, cu
nr.top.3110/21/C/XXIV -sc.D a
localităţii Miercurea Ciuc (CF
vechi 5828/C/XXIV sc D
Jigodin), cu proprietar tabular
Karacson Ileana cu o cotă de 1/1.
Orice persoană interesată care
pretinde vreun drept asupra
imobilul în cauză este invitată a
formula cerere de opoziţie la
uzucapiune în termen de o lună

de la data publicării prezentei, la
Judecătoria Miercurea Ciuc, în
dosarul nr.378/258/2020, instanţa
trecând la soluţionarea cererii.
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Arad se afla
dosarul nr. 13442/55/2020, cu
termen de solutionare la data de
20 ianuarie 2021, avand ca obiecr
cererea formulata de reclamantii
Lupas Jana- Maria si Lupas
Mircea, pentru constatareadobandirii de catre acestia a dreptului de proprietate cu titlu de
uzurpaciune, asupra cotei de 1/1
din imobilul situat in Arad, str.
Mihai Eminescu, nr. 31, ap. 6,
judetul Arad, inscris in CF nr.
307702-C1-U11 Arad, cu nr. top.
1039/VI, constand in apartament
compus din 1 camera, bucatarie,
camara alimente, In suprafata de
43 mp, inscris ca proprietate
tabulara a defunctei Hacsik
Prisca, decedata la data de
16.12.1991. Persoanele interesate
pot depune opozitie la numarul
de dosar indicat mai sus in
termen de o luna de la data publicarii prezentei somatii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale a
insolventei in dosarul nr. 3891 /
105/2020 Tribunal Prahova,
conform Sentintei nr. 561 din
26.10.2020 privind pe SC ABIL
NIGHTLIFE SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță
09.12.2020, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
28.12.2020, întocmirea tabelului
definitiv 21.01.2021, prima
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 03.01.2021, orele 12:00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
l Asocierea Comuna Plugari și
Comuna Prăjeni anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ,,Înfiinţare reţea de distribuţie gaze
naturale în comuna Plugari din
județul Iași și comuna Prăjeni din
județul Botoșani’’, propus a fi
amplasat în intravilanul și extravilanul localităților aparținătoare
comunei Plugari, județul Iași și
comunei Prăjeni și orasului
Flămânzi, jud.Botoșani. Informaţiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului -Agenția pentru
Protecția Mediului Botoșani,
B-dul Eminescu, nr. 44 şi la sediul
primăriei Prăjeni, în zilele de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
luni-vineri, între orele 08:0014:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului -Agenția pentru
Protecția Mediului Botoșani.
l O.M.V. Petrom S.A. anunta
publicul interesat asupra deciziei
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Lucrari de
suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta de
amestec sondele 705, 706 Oprisenesti”, propus a fi amplasat in
judetul Braila, extravilan UAT
Ianca, sat Oprisenesti, extravilan, T143, P876/39, 876/40,
876/35, 876/36/1, 876/37, 876/38,
876/48-49, T147, P1008, 1015.
Proiectul acordului de mediu si
informatiile relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Braila din
municipiul Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bl. B5, in zilele
lucratoare, intre orele 9:00 13:00, precum si la urmatoarea
adresa de internet www.apmbr.
anpm.ro - Reglementari / Acord
mediu / Drafturi acte reglementare. Observatiile / contestatiile
publicului se primesc la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Braila, din municipiul
Braila, B-dul Independentei, nr.
16, bl. B5, in termen de 10 zile de
la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a Agentiei
pentru Protectia Mediului
Braila.
l Această informare este efectuată de: S.N.G.N.Romgaz S.A.
sucursala Tg Mureș, din mun.Tg
Mureș, jud.Mureș, Str.Salcâmilor,
Nr.23, telefon 0374/402.800, ce
intenţionează să solicite de la
Administrația Bazinală de Apă
Olt aviz de gospodărire a apelor,
pentru realizarea lucrărilor instalație tehnologică de suprafață
sonda 101 Grădiștea, amplasate
în Comuna Sinești, județul
Vâlcea. Această investiţie este
nouă. Ca rezultat al procesului de
producţie nu vor rezulta ape
uzate. Această solicitare de aviz
este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să
obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care
doresc sa transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot
adresa solicitantului sau la
S.N.G.N.Romgaz SA sucursala
Tg Mureș, mun.Tg Mureș, Jud.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Mureș, Str.Salcâmilor, Nr.23,
telefon 0374/402.832, după data
de 23.11.2020.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire
județ: Brașov. Denumire: UAT
Hârseni. Unitatea administrativ
teritorială comuna Hârseni,
județul Brașov anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru Planul parcelar
T16: Arabil 272/1/4 Detaliu, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de
început a afișării: 13.11.2020.
Data de sfârșit a afișării:
13.01.2021. Adresa locului afișării
publice: Primăria Hârseni, situată
în comuna Hârseni, sat Hârseni,
nr.175, județul Brașov, precum și
pe pagina de internet http://www.
primariaharseni.ro. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei
Hârseni. Informații privind
Programul național de cadastru
și carte funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la
adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire
județ: Brașov. Denumire: UAT
Hârseni. Unitatea administrativ
teritorială comuna Hârseni,
județul Brașov anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru Planul parcelar
T10: Arabil 153/2 Detaliu, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de
început a afișării: 13.11.2020.
Data de sfârșit a afișării:
13.01.2021. Adresa locului afișării
publice: Primăria Hârseni, situată
în comuna Hârseni, sat Hârseni,
nr.175, județul Brașov, precum și
pe pagina de internet http://www.
primariaharseni.ro. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei
Hârseni. Informații privind
Programul național de cadastru
și carte funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la
adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.
l SC Flagas SRL, titular al
proiectului „Amplasare stație
transportabilă de carburanți tip
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container de benzină și motorină,
o instalație de alimentare cu
autogaz tip skid GPL, spălătorie
auto, cabina operator și firmă
luminoasă”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM
Teleorman: nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
nu se supune evaluării adecvate
și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul “Amplasare
stație transportabilă de carburanți tip container de benzină și
motorină, o instalație de alimentare cu autogaz tip skid GPL,
spălătorie auto, cabina operator
și firmă luminoasă”, propus a fi
amplasat în comuna Cervenia,
strada Complexului, nr.11,
județul Teleorman. 1.Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM
Teleorman, din mun.Alexandria,
str.Dunării, nr.1, jud.Teleorman,
de luni până joi, între orele 08:0016:30 și vineri, între orele 08:0014:00, precum și la următoarea
adresă de internet: http://apmtr.
anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a APM Teleorman.
l Informare. În conformitate cu
prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, titularul,
S.C.PK Development One S.R.L.,
Str.Barbu Văcărescu, Nr.201,
Biroul 6, Etaj 11, Sector 2, București, intenţionează să solicite de
la AN „Apele Române” -direcţia
apelor Argeș -Vedea -Aviz de
gospodărire a apelor pentru
investiția „Construire imobil
parter cu funcțiunea unitate de
alimentație publică -restaurant
tip fast food și drive-in, amenajări exterioare, semnalistică exterioară și totemuri publicitare,
utilități și organizare de șantier”
din Județul Ilfov, loc.Balotești,
Calea București, nr.2B, Nr.Cad.
62943, România. Această investiţie este nouă. Ca rezultat al
activității desfășurate vor rezulta
în regim permanent ape uzate
menajere care se vor evacua ȋn
rețeaua de canalizare existentă şi
ape pluviale, care vor fi evacuate
ȋn rețeaua de canalizare existentă. Persoanele care doresc să
obţină informaţii suplimentare
cu privire la solicitarea Avizului
de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată. Persoanele

care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se
pot adresa solicitantului sau la
adresa mineralaqua@gmail.com,
Constantin Doina -Georgeta ,
tel.0722.708.486, mail: mineralaqua@gmail.com, dupa data de
10.10.2020
l Anunț Participare Procedură
Atribuire Contract Servicii De
Consultanță privind proiectul
intitulat: “Creșterea competivității ROADMAX Construct
SRL”. ROADMAX Construct
SRL, Municipiul Constanţa,
Bulevardul Mamaia, Nr.50,
Camera.3, Etaj.2, Ap.4, Județ
Constanţa reprezentată de
Osman Ghiulnar-administrator,
dorește să achiziționeze servicii
de consultanță în cadrul proiectului de investiție:“Creșterea
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
și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea
serviciilor”. Contractul de
servicii de consultanță vizează
următoarele servicii:-Servicii de
consultanță privind elaborarea
cererii de finanțare și a tuturor
studiilor necesare întocmirii
acesteia; Consultanța/asistența
juridică în scopul elaborării
documentației de atribuire și/sau
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție;-Servicii de consultanță
privind implementarea și managementul proiectului finanțat.
Aceste servicii vor fi executate
de către ofertantul declarant
căștigător atât la sediul social al
acestuia cât și la sediile sociale
ale factorilor implicate în derularea acestui proiect. Durata de
realizare a serviciilor de consultanță începe din momentul
semnării contractului cu ofertantul ce va fi stabilit căștigător
și va continua pe toată durata
Contractului de finanțare
încheiat între ROADMAX
Construct SRL și AMPOR cu
respectarea drepturilor și obligațiilor asumate de către părțile
contractante. Valoarea estimată
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,
s o c i e t a t e a n o a s t r ă N u Va
Suporta cheltuielile legate de
consultanță, acestea fiind suportate în integralitate de către

ofertantul ce va fi declarant
căștigător. Pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii de
consultanță prețul contractului
poate fi ajustat în anumite situații:-Au avut loc modificări 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 ref lectă în creșterea/
diminuarea costurilor pe baza
cărora s-a fundamentat prețul
contractului de achiziție;-Pe
piață au apărut anumite condiții
în urma cărora s-a constatat
creșterea/diminuarea indicilor
de preț pentru elemente constitutive ale ofertei al căror efect se
reflectă în creșterea/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 suplimentare 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 consultanță 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
economici participanți la procedura de atribuire a contractului
de servicii de consultanță va
respecta specificațiile tehnice și
formalitățile solicitate de către
ROADMAX Construct SRL în
documentația de atribuire a
contractului de servicii de
consultanță. Termenul până la
care potențialii 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
ordinului.1284/2016 privind
aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/
beneficiarilor private pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

LICITAȚII
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Performer Trade
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Engineering CO SRL, desemnat
prin incheierea de sedinta din
data de 04.06.2018 pronuntata
de Tribunalul Bucuresti- Sectia
a VII-a Civila in dosar nr.
9159/3/2016, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor mobile
aflate in proprietatea Performer
Trade Engineering CO SRL,
constand mijloc de transport
compus din autoturism Renault
Megane, VF1LA 04B525211940,
serie motor R045010, 2001,
Benzina, 1598 CC/ 79 Kw, in
valoare de 225 euro fara TVA.
Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 20.11.2020 ora
14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul
mobil nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale, in data de
27.11.2020, 04.12.2020,
11.12.2020, 18.12.2020,
08.01.2021, 15.01.2021,
22.01.2021, 29.01.2021 si
05.02.2021, 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 licitatie mentionate
in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora
12:00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile
de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora
se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 200 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l SC Editura Explorator SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile de natura utilajelor tiparire carti, respectiv
masina de brosat Bindmaster la
pretul de 17.835 lei
fara TVA, masina de laminat la
cald KDFM 900 la pretul de
5.197,50 lei fara TVA, rama
copiat placi Spektra Proff la
pretul de 2.580 lei fara TVA,
procesor placi Offset T700 la
pretul de 4.612,50 lei fara TVA,
masina de tipar Offset Roland
205 la pretul de 170.347,50 lei
fara TVA, masina de faltuit

GATA!
Simplu, nu?

ZYH490B la pretul de 20.670 lei
fara TVA, aerotermă electrică
TDS 75 Trotec la 3 buc. la pretul
de 195 lei/buc fara TVA, aerotermă electrică TDS 20 R Trotec
5 buc la pretul de 45 lei/buc fara
TVA, aerotermă electrică TDS
100 Trotec la pretul de 307,50 lei
fara TVA, aerotermă Master B 15
EPB Tipo Dec 2 buc. la pretul de
165 lei/buc fara TVA, aparat aer
conditionat 24000 BTU Interter
la pretul de 135 lei fara TVA.
Pretul de pornire al licitatiei este
redus la 75% fata de cel stabilit in
rapoartele de evaluare. Licitatiile
sunt organizate in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din
27.02.2019 si 06.10.2020 si vor
avea loc pe data de: 13.11.2020,
17.11.2020, 19.11.2020,
24.11.2020, 26.11.2020,
02.12.2020, 04.12.2020,
08.12.2020, 10.12.2020,
14.12.2020, orele 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, strada Ion
Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B.
Conditii de participare la licitatia
publica (taxa de participare) si
relatii suplimentare la telefon:
0344104525.
l Nr. 9272/ 10.11.2020: 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:
Comuna Polovragi, CUI
4718977, Strada Drumul lui
Burebista, nr. 128, Polovragi,
judeţul Gorj, telefon
0253476135, fax 0253476015,
email persoană de contact:
primariapolovragi@yahoo.com.
2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie
concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului
privat al comunei Polovragi,
județul Gorj, destinate construirii de pensiuni turistice, case de
vacanță etc, conform Hotărârii
Consiliului Local Polovragi nr.
140 din 20.12.2019 și conform
OUG nr. 57/2019, după cum
urmează: 1. Număr cadastral:
35721, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35721, suprafața
intabulată: 594 mp, valoarea
minimă a redevenței: 356,40
euro/an; 2. Număr cadastral:
35722, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35722, suprafața
intabulată: 510 mp, valoarea
minimă a redevenței: 306,00
euro/an; 3. Număr cadastral:
35116, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35116, suprafața
intabulată: 566 mp, valoarea
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minimă a redevenței: 339,60
euro/an; 4. Număr cadastral:
35728, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35728, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea
minimă a redevenței: 922,20
euro/an; 5. Număr cadastral:
35730, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35730, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 6.
Număr cadastral: 35729, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35729,
suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 7. Număr cadastral: 35201, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35201, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 8.
Număr cadastral: 35726, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35726,
suprafața intabulată: 1537 mp,
valoarea minimă a redevenței:
922,20 euro/an; 9. Număr cadastral: 35202, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35202, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 10.
Număr cadastral: 35731, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35731,
suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 11. Număr
cadastral: 35737, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35737, suprafața
intabulată: 800 mp, valoarea
minimă a redevenței: 480,00
euro/an; 12. Număr cadastral:
35733, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35733, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 13.
Număr cadastral: 35736, Carte
Fnciară UAT Polovragi: 35736,
suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 14. Număr
cadastral: 35735, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35735, suprafața
intabulată: 400 mp, valoarea
minimă a redevenței: 240,00
euro/an; 15. Număr cadastral:
35734, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35734, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 16.
Număr cadastral: 35727, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35727,
suprafața intabulată: 1537 mp,
valoarea minimă a redevenței:
922,20 euro/an; 17. Număr
cadastral: 35723, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35723, suprafața
intabulată: 483 mp, valoarea
minimă a redevenței: 289,80
euro/an; 18. Număr cadastral:
35715, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35715, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 19.
Număr cadastral: 35714, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35714,

suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 20. Număr
cadastral: 35157, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35157, suprafața
intabulată: 400 mp, valoarea
minimă a redevenței: 240,00
euro/an; 21. Număr cadastral:
35158, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35158, suprafața intabulată: 291 mp, valoarea minimă
a redevenței: 174,60 euro/an; 22.
Număr cadastral: 35159, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35159,
suprafața intabulată: 457 mp,
valoarea minimă a redevenței:
274,20 euro/an; 23. Număr
cadastral: 35709, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35709, suprafața
intabulată: 400 mp, valoarea
minimă a redevenței: 240,00
euro/an; 24. Număr cadastral:
35706, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35706, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 25.
Număr cadastral: 35707, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35707,
suprafața intabulată: 344 mp,
valoarea minimă a redevenței:
206,40 euro/an; 26. Număr
cadastral: 35713, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35713, suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 27. Număr
cadastral: 35712, Carte Funciară
UAT olovragi: 35712, suprafața
intabulată: 400 mp, valoarea
minimă a redevenței: 240,00
euro/an; 28. Număr cadastral:
35711, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35711, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 29.
Număr cadastral: 35710, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35710,
suprafața intabulată: 677 mp,
valoarea minimă a redevenței:
406,20 euro/an; 30. Număr
cadastral: 35697, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35697, suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 31. Număr
cadastral: 35695, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35695, suprafața intabulată: 406 mp,
valoarea minimă a redevenței:
243,60 euro/an; 32. Număr
cadastral: 35696, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35696, suprafața intabulată: 431 mp,
valoarea minimă a redevenței:
258,60 euro/an; 33. Număr
cadastral: 35389, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 34. Număr
cadastral: 35154, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp,

valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 35. Număr
cadastral: 35702, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35702, suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 36. Număr
cadastral: 35701, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35701, suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 37. Număr
cadastral: 35703, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35703, suprafața intabulată: 1250 mp,
valoarea minimă a redevenței:
750,00 euro/an; 38. Număr
cadastral: 35704, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35704, suprafața intabulată: 1238 mp,
valoarea minimă a redevenței:
742,80 euro/an; 39. Număr
cadastral: 35705, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35705, suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 40. Număr
cadastral: 35206, Carte Funciară
UAT Polovragi: 5206, suprafața
intabulată: 400 mp, valoarea
minimă a redevenței: 240,00
euro/an; 41. Număr cadastral:
35700, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35700, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 42.
Număr cadastral: 35732, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35732,
suprafața intabulată: 400 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,00 euro/an; 43. Număr
cadastral: 35207, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35207, suprafața intabulată: 401 mp,
valoarea minimă a redevenței:
240,60 euro/an. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate,
taxe și impozite. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia
de atribuire: Se poate obține de
la Compartimentul financiarcontabilitate, taxe și impozite
din cadrul Primăriei comunei
Polovragi, județul Gorj, strada
Drumul lui Burebista, nr. 128,
județul Gorj. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 100 lei / exemplar, se
achită cash la casieria Primăriei
comunei Polovragi. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
rilor: 25/11/2020, orele 16:00. 4.
Informaţii privind ofertele:
Oferta proprui-zisă însoțită de
toate celelalte documente care
dovedesc îndeplinirea criteriilor
de atribuire vor fi depuse în
două exemplare, din care un
exemplar original și o copie
conformată sub semnătură de
către ofertant, fiecare în câte un
plic distinct. Ambele plicuri vor
fi sigilate și vor fi introduse în
plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce
se vor înscrie, se va menționa
obligatoriu în colțul dreapta sus
dacă acestea conțin documentele
originale sau copii. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
15/12/2020, orele 14:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada
Drumul lui Burebista nr. 128.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur
exemplar. 5. Data şi locul la care
se va desfăşura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor:
16/12/2020, 0rele 09:00 la
Primăria comunei Polovragi,
județul Gorj, strada Drumul lui
Burebista nr. 128. 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: Secția de
Contencios Administrativ a
Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada
Tudor Vladimirescu nr. 34, tel.
0253212536, fax 0253218147,
e-mail: tr-gorj@just.ro 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 10/11/2020

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator
nr.47802/25.10.2006- punct de
lucru al SC Lordya Trans SRL,
Tg. Neamț, J27/369/2003,
CUI:15297822. Îl declar nul.
l Firma Semby Royal SRL,
CUI:5428521, J11/311/28.03.1994,
sediul în Caransebeș, str.Șesul
Roșu, nr.1, declar pierdut și nul
certificat constatator pentru sediul
social mai sus menționat.
l Pierdut Atestat Marfă CPI
0492196000 emis de ARR Călărași pe numele Dode Marian. Îl
declar nul.
l Pierdut Legitimație transport,
nume: Pîrîu Ayda Nicoleta.
l Pierdut Certificat de competenta profesionala conducator

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
auto. pe numele Ifrim Ionel. Il
declar nul.
l Pierdut Certificat de competenta profesionala conducator
auto. pe numele Mocanu Florin
Daniel. Il declar nul.
l Pierdut Certificat de competenta profesionala conducator
auto. pe numele Popovici Daniel.
Il declar nul.
l Pierdut Certificat de competenta profesionala conducator
auto. pe numele Robescu Valentin.
Il declar nul.
l Pierdut Certificat de competenta profesionala conducator
auto. pe numele Cret Ioan. Il
declar nul.
l Declar pierdut și nul atestat nr
28596 pentru persoana desemnată
manager de transport emis pe
numele Dascălița Nicolae, eliberat
ARR Argeș.
l Pierdut Atestat profesional
marfă pe numele Popescu Marius,
eliberat de ARR Gorj. Îl declar
nul.
l Pierdut certificat constatator
nr.7942/04.05.2011, pe numele SC
Izolații Termo &Hidro SRL,
eliberat de ONRC Olt. Îl declar
nul.
l Pierdut două certificate constatatoare eliberate de O.R.C. Arad,
privind autorizarea activităţilor
desfăşurate la sediul social și la
punct de lucru al Nelco S.R.L., societate înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J 02/524/1997,
având C.U.Î. 9892795. Le declar
nule.
l Declar pierdute certificatul de
înregistrare seria B, nr.3840967,
Rezoluție tribunal din data de
05.04.2019, Certificat constatator
sediu social și terți pentru societatea SC Smart Concept Studio
SRL, CIF:40931083, nr. Reg. Com.
J40/4690/2019. Le declar nule.
l SC Cobaschi SRL, cu sediul în
Botoșani, str.Cărămidari, nr.2B,
județul Botoșani, având nr de
înregistrare la Registrul Comerțului J7/178/22.03.2006 și cod de
identificare fiscală 18507368,
aduce la cunoștință pierderea
certificatului de înregistrare cu
seria B, nr.3045124, eliberat la
data de 20.04.2015 de către Oficiul
Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Botoșani. Se
declară nul.

