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OFERTE SERVICIU
l Primăria Oraşului Câmpeni,
Județul Alba, organizează concurs
conform prevederilor HG nr.
286/2011, în vederea ocupării pe
perioadă nedetermintă a unui
post de conducere, de natură
contractuală, vacant, de șef
serviciu, în cadrul Serviciului de
Salubrizare și Administrare a
Domeniului Public și Privat
Câmpeni din subordinea Consiliului Local Câmpeni. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: absolvenţi de
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în unul dintre
următoarele domenii de licenţă:
economic, tehnic, administrativ,
juridic; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: 5 ani. Concursul se va
desfășura în data de 08.07.2020,
ora 10:00, proba scrisă, la sediul
Primăriei Oraşului Câmpeni,
piața Avram Iancu, nr. 5, județul
Alba. Proba interviu va avea loc la
sediul Primăriei Oraşului
Câmpeni, piața Avram Iancu, nr.
5, județul Alba, în data de
10.07.2020, ora 10.00. Dosarele se
vor depune până la data de
30.06.2020, ora 15:30, la sediul
Primăriei Oraşului Câmpeni,
piața Avram Iancu, nr. 5, județul
Alba, compartiment Resurse
Umane, telefon 0258.771.215,
int.26.
l Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica
Bucureşti -Ilfov, cu sediul în Str.
Nerva Traian nr. 3, etaj. 10, sector
3, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea posturilor, pe
durată nedeterminată: -Direcția
Dezvoltare - 1 post de Director
Direcție; -Serviciul Infrastructură
-1 post de Inginer Economist; Serviciul Comunicare,Secretariat
și IT - 1 post de Referent. Dosarele de înscriere la concurs, se vor
depune la sediul asociației, până
la data de 23.06.2020 ora 12:00.
Condiţiile de participare la
concurs și bibliografia sunt precizate în Anunţurile extinse privind
selecţia pentru ocuparea postului
de mai sus şi se găsesc la sediul
asociaţiei si pe site www.aditbi.ro.
Informatii la telefon:
0722.295.558 - Serviciul Resurse
Umane.
l Penitenciarul Spital Mioveni cu
sediul în localitatea Mioveni, bd.
Dacia nr.1, judeţul Argeş, intenţionează să încheie contract de
prestări servicii medicale cu: -un
asistent medical generalist pentru

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă organizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superﬁcie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 2.678,00 mp, situat în Brăila,
Aleea Mecanizatorilor, nr. 4B, NCP 95189, în vederea ediﬁcării unui
obiectiv economic.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de veriﬁcare și analizare a ofertelor, în data 16.07.2020, ora
11:00.
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la ﬁnalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise depusă la
Registratura Generală/transmisă prin sistemul de poștă electronică/
clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă de e-mail valabilă pentru
corespondență și va avea anexată dovada achitării prețului caietului de
sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită la casieria
Primăriei Municipiului Brăila /prin ordin de plată în contul
Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneﬁciar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă organizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superﬁcie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 84,00 mp, situat în Brăila, Str.
Brașoveni, nr. 31, NCP 95361, în vederea ediﬁcării de construcții cu
destinația de locuință.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de veriﬁcare și analizare a ofertelor, în data 16.07.2020, ora
10:00.
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la ﬁnalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise depusă la
Registratura Generală/transmisă prin sistemul de poștă electronică/
clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă de e-mail valabilă pentru
corespondență și va avea anexată dovada achitării prețului caietului de
sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită la casieria
Primăriei Municipiului Brăila /prin ordin de plată în contul
Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneﬁciar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel:
0236.307.718/ fax: 0236/461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați
organizează, în data de 30.06.2020, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de
cabinet medical, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Ţiglina II I, str. Brăilei nr. 136C, lot 3,
apartament 4, lot 4, parter; 3. Apartamentul 4, în suprafaţă utilă de 30,00 mp, este compus din: cameră 1 în
suprafață de 4,40 mp, camera 2 în suprafaţă 12,20 mp, hol în suprafaţă de 11,80 mp şi debara în suprafaţă de
1,60 mp, cota indiviză de 4,36% din părţile comune, respectiv suprafaţa de 10,93 mp, precum şi cota de 4,36%,
respectiv suprafaţa de 21,92 mp din terenul indiviz aferent blocului în suprafaţă totală de 503,00 mp, având nr.
cadastral nou 105627-C1-U4; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al
Municipiului Galați şi desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații privind documentația
de participare: 5.1. Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei Municipiului
Galați, Serviciul închirieri, concesiuni şi vânzări terenuri, cabinete medicale; 5.2. Prețul Caietului de sarcini este
de 50 lei; 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de
calificare, în conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere a plicurilor: 29.06.2020,
ora 13.00; 6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Biroul
registratură; 6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar; 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedinta
publică de licitație: 30.06.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax,
email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9.
Persoană de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.718.

anul 2020 - minim 20 ore, maxim
40 ore/săptămână; -un asistent
medical cu atribuții în cabinetul
medical dentar -pentru anul 2020
-minim 20 ore, maxim 40 ore/
săptămână; Serviciile vor fi
prestate în cadrul Penitenciarului
Craiova cu sediul în Craiova, str.
Vasile Alecsandri, nr. 89, județul
Dolj. Condiţii minime impuse

prestatorului de serviciu - asistent
medical: -să prezinte copie
diplomă studii de specialitate
(școala posliceală sanitară); - să
poată desfăşura activitatea în
regim independent; - să prezinte
Autorizația de liberă practică
pentru profesia de asistent
medical, vizată anual de
OAMMR; -să facă dovada asigu-

rării de malpraxis; -să aibă posibilitatea de a intra în relație
contractuală cu CASAOPSNAJ;
-să prezinte adeverință cu
vechime în muncă (minim 2 ani).
Valoarea fondurilor ce pot fi
alocate pentru serviciile prestate
este de maxim 30 lei/oră. La
elaborarea ofertei de preț, ofertantul va avea în vedere toate

cerințele solicitate mai sus. Oferta
de preţ reprezentând tariful pe
oră, se va transmite până la data
de 25.06.2020, ora 13:00, în plic
închis cu mențiunea “A nu se
deschide până la data de
25.06.2020 - ora 13:00, prin
oricare din următoarele mijloace:
poştă, curier sau depunere directă
la sediul instituţiei. Caietul de
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sarcini poate fi obținut gratuit de
la Penitenciarul Spital Mioveni.
Informaţii suplimentare la
telefon fix 0248.260.560 int. 223,
248, 245 sau 251.
l SC Lock Gate SRL angajează
20 asamblori - montatori profile
aluminiu şi geam termopan, cod
COR-712407. Condiţii: minim 10
clase. Postul este pe durată nedeterminată, 8 h/zi, salariu minim
pe economie 2230 lei. Oferta este
valabilă şi pentru cetăţenii
Uniunii Europene. Nu este necesară vechimea în domeniu.
Relaţii la tel. 0754/701217.
l SC Interlines SRL Reșița angajează șoferi autocamion/mașină
de mare tonaj pentru rute pe
Comunitatea Europeană,
Ucraina și Rusia. Cerințe: se solicită deținerea permisului auto
categoriile: CE, experiență minim
1 an, cunoașterea limbii ruse,
ucrainene și a unei limbi de circulație internațională, cazier judiciar. Se oferă: salariu de bază
minim brut de 2.230Lei, la care se
adaugă diurnă legală, contract
individual de muncă pentru 1
(un) an cu posibilitatea de
prelungire, durata timpului de
lucru de 8 ore/zi; 40 ore/săptămână, concediu anual de odihnă:
20 zile lucrătoare plătite.
Așteptăm CV-urile la adresa de
e-mail: office@interlines.md,
împreună cu copii după actele
solicitate până la data de
18.06.2020, urmând ca la
19.06.2020 să aibă loc selecția
dosarelor. Persoana selectată va fi
ulterior contactată telefonic.
l SC Grand Trans Av SRL angajează șoferi autocamion/mașină
de mare tonaj pentru rute pe
Comunitatea Europeană,
Ucraina și Rusia. Cerințe: se solicită deținerea permisului auto
categoriile: CE, experiență minim
1 an, cunoașterea limbii ruse,
ucrainene și a unei limbi de circulație internațională, cazier judiciar. Se oferă: salariu de baza
minim brut de 2.230Lei, la care se
adaugă diurnă legală, contract
individual de muncă pentru 1
(un) an cu posibilitatea de
prelungire, durata timpului de
lucru de 8 ore/zi; 40 ore/săptămână, concediu anual de odihnă:
20 zile lucrătoare plătite.
Așteptăm CV-urile la adresa de
e - m a i l : v l a d i m i r. a m b r o s @
grandtransav.com, împreună cu
copii după actele solicitate până
la data de 18.06.2020, urmând ca
la 19.06.2020 să aibă loc selecția
dosarelor. Persoana selectată va fi
ulterior contactată telefonic.

CITATII
l Numita Rorbecher Elfride
(fostă ROTH), cu ultimul
domiciliu cunoscut în municipiul Sibiu, str. M.Kogălniceanu, nr.34, jud.Sibiu, este
citată la Judecătoria Sibiu, str.
Ocnei, nr.33, pentru data de
miercuri 01.07.2020, ora 10.00,
Completul C4 Civil, sala A, în
calitate de pârât, în dosarul
civil 6930/306/2019, în proces
de sistarea comunității de
bunuri, cu reclamant Roth
Gheorghe.
l Se citează numitul Carp Aurel
în cauza dosar nr. 6288/290/2018
al Judecătoriei Reșița, cu obiect
partaj bunuri comune, având ca
reclamantă pe numita Belcea
Maria, pentru termenul de judecată din data de 06 iulie 2020,
orele 15:00.
l Se citează numitul Czenghea
Janos pentru ziua de 17.07.2020
la Tribunalul Brașov, sala T1, ora
14:30 în calitate de intimat în
Contestația în anulare formulată
de Forsea Vasile, în Dosar nr.
66/62/2020.
l Numita Andâr Karina
Cyntia, cu domiciliul în comuna
Ghelința nr. 651, jud.Covasna,
este chemată în judecată în calitate de pârâtă în dosarul civil
nr. 364/322/2019, cu termen de
judecată la data de 17.09.2020,
orele 14:00, la Judecătoria
Tg.Secuiesc, jud.Covasna, în
proces cu reclamantul Raduly
Ștefan, domiciliat în comuna
Ghelința, nr. 650, jud.Covasna,
obiect-rezoluțiunea contractului
de întreținere.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numiţii Mănăsescu Nicolae şi
Fîrtat Elena Nicoleta cu domiciliul în comuna Măciuca, sat
Popeşti jud. Vâlcea calitate de
intimaţi în dosarul civil nr.
1148/90/2020, cu termen de
judecată la data de 19.06.2020,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numiţii Mănăsescu Nicolae şi
Fîrtat Elena Nicoleta cu domiciliul în comuna Măciuca, sat
Popeşti jud. Vâlcea calitate de
intimaţi în dosarul civil nr.
1141/90/2020, cu termen de judecată la data de 19.06.2020, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numiţii Stănciugel Constantin
cu domiciliul în oraş Bălceşti, sat
Otetelişu, strada Olteţului nr.58,
jud. Vâlcea şi Cazacu (fostă
Covercă) Mădălina - Ioana cu
domiciliul în comuna Furculeşti,
sat Voievoda, jud. Teleorman
calitate de intimaţi în dosarul
civil nr. 780/90/2020, cu termen
de judecată la data de
19.06.2020, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numiţii Stănciugel Constantin cu
domiciliul în oraş Bălceşti, sat
Otetelişu, strada Olteţului nr.58,
jud. Vâlcea şi Cazacu (fostă
Covercă) Mădălina - Ioana cu
domiciliul în comuna Furculeşti,
sat Voievoda, jud. Teleorman
calitate de intimaţi în dosarul
civil nr. 736/90/2020, cu termen
de judecată la data de 19.06.2020,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Parohia Moara Domnească
Ilfov solicită prezența numiților:
Pena Marin, Bonciu Eughenia și
Mihail Dumitra, spre a reglementa situația locurilor de veci.
l Se citează pârâții Manole
Ciprian și Pricop Iuliana în data
de 30.06.2020, ora 10:30, la Judecătoria Hârlău, în dosarul cu
nr.1186/239/2018, având ca obiect
partaj succesoral.
l Pârâtul Ciornei Vasile, cu
domiciliul cunoscut în satul
Dorobanț, comuna Aroneanu,
județul Iași, este citat în data de
03 iulie 2020, la Judecătoria Iași,
în dosarul 35997/245/2019, de
reclamanta Ciornei Anișoara,
pentru pretenții bani, parte debit
dosar executare 383/V/2019.
l Flaviromprest SRL, J
05/614/2003, CUI 15448224, cu
ultimul sediu în judeţul Bihor,
Mun. Oradea, Piaţa Bucureşti nr.
4, Ap. 33, cod poştal 3700, prin
administrator Olteanu Radu, este
chemată la Tribunalul Bucureşti,
din Splaiul Independenţei nr. 319
L, Clădirea B, sector 6, Bucureşti,
Secţia a VI-a Civilă, camera E 26,
C2 -Fond, în ziua de 02.07.2020,
ora 09:30, în calitate de pârât, în
proces cu Imsat SA, în calitate de
reclamant şi alţii, pentru Fond Acţiune în constatare şi pretenţii
* R e j u d e c a r e D o s a r n r.
26988/3/2005, în cadrul Dosarului
nr. 13219/3/2017.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Numitul Arnăutu Florea,
reclamant în procesul cu SC Job
Times Internațional SRL, în calitate de pârât în dosarul
8232/63/2019, având ca obiect
litigii de muncă, este chemat în
instanță administratorul pârâtei
la data de 01.07.2020, la Tribunalul Dolj, sala 5.
l Se citează numitul Andacs Jiga
în cauză dosar nr. 5234/290/2019
al Judecătoriei Reșița, cu obiect
divorț fără minori, având ca
reclamantă pe numita Andacs
Elena-Mihaela, pentru termenul
de judecată din data de 07 iulie
2020, orele 13:00.
l În dosar nr. 1257/307/2020,
Jud.Sighetu Marmației, Maramureş, s-a deschis procedura de
declararea morţii prezumate a
numitului Moldovan Florian
(Flore) născ.la 31 martie 1877 fiul
lui Moldovan Szimion și Mich
Peleguta, ultimul domiciliu în
Iapa, nr.52. Cine cunoaşte date
despre această persoană dispărută să comunice instanţei de
judecată la numărul de dosar
1257/307/2020.

SOMATII
l Judecătoria Iași, Dosar
16813/245/2019. Sentința civilă
1632/17.02.2020, hotărăște:
Admite acțiunea reclamantei
Eatica Madalina-Mioara, cu
domiciliul la Cabinet Avocat
Sava Costică, Iași, str. Sf. Lazăr,
nr. 4, în contradictoriu cu pârâtul
Vezi Saimir, domiciliat în localitatea Durres, Republica Albania,
reședința în Italia, localitatea
Calderara Di Reno (BO), Via
B.Bouzzi, nr. 12, int.1, curator Av.
Dobos Simona, din Iași, str.Anastasie Panu, nr.1, bl.A2, mezanin,
corp A, jud.Iași. Dispune ca autoritatea părintească cu privire la
minora Vezi Jasmina, născută
12.03.2014, să se realizeze
exclusiv de către reclamantă.
Stabilește locuința minorei Vezi
Jasmina la mama reclamantă.
Respinge ca rămas fără obiect
capătul de cerere având ca obiect
suplinire consimțământ pârât
pentru eliberare pașaport și alte
acte necesare identității și liberei
circulații. Cu apel 30 zile de la
comunicare. Cererea de apel se
depune la Judecătoria Iași.
Pronunțată azi, 17.02.2020.
l Judecătoria Iași, Dosar civil
33368/245/2015. Sentința civilă
12043/2019/31.10.2019, hotărăște:
Admite acțiunea reclamantei
Istrate Valentina, cu domiciliul în
sat Valea Lupului, com.Valea

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Lupului, str.Rozelor, nr.1, județ
Iași, în contradictoriu cu pârâții
Onofrei Dorina, cu domiciliul în
com.Valea Lupului, str.Rozelor,
nr.1, județ Iași și Ungureanu
Horia, cu domiciliul în municipiul Bârlad, str.Islaz, nr.90, județ
Vaslui. Constată că reclamantă
I s t r a t e Va l e n t i n a , n ă s c u t ă
01.02.1988, cu filiația stabilită
față de mama Onofrei Dorina,
este fiica pârâtului Ungureanu
Horia. Încuviințează ca reclamanta să poarte numele tatălui,
respectiv Ungureanu. Dispune
efectuarea cuvenitelor mențiuni
în actul de stare civilă al reclamantei. Cu drept de apel în 30
zile de la comunicare. Calea de
atac se depune la Judecătoria
Iași. Pronunțată în data de
31.10.2019.
l Somație. Se aduce la cunoștință că pe rolul Judecătoriei
Arad se af lă dosarul
nr.18340/55/2019, cu termen de
judecată la data de 22 iulie 2020,
având ca obiect cererea petentei
Lala Dorina, cu domiciliul în
Arad, str.Adam M.Guttenbrunn,
nr.27, jud.Arad, cu domiciliul
procesual ales în Arad, B-dul
Gen.Dragalina, nr.4, ap.2b, jud.
Arad, pentru constatarea dobândirii de către petentă a dreptului
de proprietate prin uzucapiune
asupra cotei de 256/512 din
imobilul situat în Arad, str.Adam
M.Guttengrunn, nr.27 (fosta
Arad nr.861) jud.Arad, proprietatea tabulară a numitului
Kunsztler Francisc (una și
aceeași persoană cu Kunstler
Franz). Persoanele interesate pot
face opoziție la numărul de dosar
indicat mai sus în termen de o
lună de la data publicării
prezentei somații.
l Somație. Se aduce la cunoștința celor interesați că petenta
Petrescu Maria a solicitat Judecătoriei Brașov să se constate că
a dobândit prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra
imobilului situat în Comuna
Budila, nr.64, jud.Brașov, înscris
în CF nr. 100113 Budila, nr.top
502, cu îndeplinirea condițiilor
prevăzute de art. 130 din
Decretul Lege nr. 115/1938.
Persoanele interesate pot face
opoziție la Judecătoria Brașov
cu precizarea că, în caz contrar,
în termen de 1 lună de la
emiterea celei din urmă publicații, se va trece la judecarea
cererii. Somația face parte integrantă din încheierea pronunțată
la data de 15.05.2020, în dosarul
civil nr.23555/197/2019 al Judecătoriei Brașov, cu termen la
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data de 17.07.2020, sala J2, C7,
ora 9.00. Prezenta se afișează la
Judecătoria Brașov, un exemplar
la Primăria Comunei Budila și
un exemplar la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov.

DIVERSE
l Anunț privind lucrarea
“Construcție Stație Distribuție
Carburanți și Spălătorie Auto“ pe
strada Caracalului, nr.12-14,
Corabia, jud.Olt, privind obținere
PUZ la adresa mai sus menționată. Beneficiar: SC Dolgas SRL.
l SC Top 4 Levels SRL titular al
activitatii service auto la adresa
Com.Stefanestii de Jos tarla.41
parcela. 348/1, lot.1, Jud.Ilfov
(Linia de Centura nr.2i Stefanestii
de Jos) anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a autorizatiei de mediu
pentru activitate. Info privind
potentialul impact asupra
mediului al activitatii pot fi
consultate la sediul APM.Ilfov,
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector. 6,
tel/fax:0214301523, 0214301402 in
zilele de luni-joi, 09.00-13.00.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM.Ilfov
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii simplificate a insolventei in dosarul nr.
1119/105/2020 Tribunal Prahova,
conform sentintei civile nr. 199
din 02.06.2020 privind pe SC Bay
Altun Fashion SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță
15.07.2020, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
04.08.2020, întocmirea tabelului
definitiv 31.08.2020, prima
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 10.08.2020, orele 12:00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
l SC Air Flex SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Construire Hale
Producție și Depozitare Amenajări Exterioare, Împrejmuire și
Utilități, propus a fi amplasat în
Chitila, Str.Oxigenului, Nr. 35,
Tarla 48, Parcela 224/6, jud.
I l f o v. I n f o r m a ț i i l e p r i v i n d
proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul APM Ilfov
din București, str.Aleea Lacul
Morii nr.1, sector 6 și la sediul în
Chitila, str.Oxigenului, Nr.33.
Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind
Cumpărarea Unui Imobil Cu
Destinația De Sediu Pentru
Autoritatea Națională Pentru
Administrare Și Reglementare În
Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare Și
Reglementare În Comunicații, cu
sediul în București, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail:
ancom@ancom.ro, web: www.
ancom.ro, în calitate de autoritate contractantă. Obiectul
Procedurii: Achiziția unui imobil
cu destinația de sediu central
pentru Autoritatea Națională
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații; Procedura de atribuire aplicată:
procedură internă; Modul obținerii documentației de achiziție.
Gratuit: prin descărcarea de pe
site-ul Ancom, respectiv www.
ancom.ro - secțiunea Anunțuri Anunțuri achiziții imobile; de la
sediul autorității contractante;
prin orice formă legală de transmitere, în urma unei solicitări
scrise, înregistrată la Ancom
Sediul Central. Termenul limită
de depunere a ofertelor: data de
17.08.2020, ora 11:00; a) Adresa
la care se depun ofertele: sediul
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2,
sector 3, București - Registratură;
b) Limba în care se redactează
oferte: limba română; Data, ora
și locul deschiderii ofertelor: data
de 17.08.2020, ora 12:00, sediul
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2,
sector 3, București; Criterii de
calificare ofertanți: conform
Cap.2 și Cap.3 din Caietul de
sarcini; Criteriul de atribuire:
obținerea celui mai bun punctaj,
conform Cap.5 din Caietul de
sarcini; Perioada de timp în care
ofertantul trebuie să își mențină
oferta valabilă - până la 31
martie 2021; Depunerea ofertelor: se va efectua conform Cap.
4, pct.4.1 - Etapa de depunere a
ofertelor și Cap.8 - Modul de
prezentare a ofertelor din Caietul
de sarcini și ofertele pot fi depuse
incepând cu data de 06 iulie
2020; Reguli pentru solicitările de
clarificări: Toți posibilii ofertanți
pot solicita clarificări, în scris,
atât de la sediul central Ancom,
cât și pe email la adresa achizitiesc@ancom.ro, până la data de
20.07.2020, ora 14:00. Solicitările
primite ulterior acestei date nu
vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă va răspunde
solicitării în cel mult 5 zile lucrătoare de la primire. Regulile de
formulare a contestațiilor:
conform prevederilor Caietului
de Sarcini. Contestațiile se

depun, în scris, la sediul central
Ancom. Comisia de soluționare a
contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar
al procesului verbal de soluționare a contestației. Relații suplimentare: De luni până joi, în
intervalul orar 08:30 - 17:00 și
vineri, în intervalul orar 08:30 14:30, persoană de contact
Florian Gomoi, tel. mobil/fix:
0771.168.190/ 0372.845.541 sau
pe email la adresa achizitiesc@
ancom.ro Orice ofertant poate
participa la deschiderea ofertelor
în condițiile menționate în
Caietul de sarcini.

ADUNARI GENERALE
l Societatea Comercială: SC
Artcoop SA cu sediul social în
București, str. Vulturilor, nr. 31,
sector 3, CUI. 324953,
J40/8693/1992, Convocare. Administratorul Unic al SC Artcoop
SA, persoană juridică română, cu
sediul social în Bucureşti, Str.
Vulturilor, nr. 31, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribun a l u l B u c u r e ş t i , s u b n r.
J40/8693/1992, cod unic de înregistrare:324953, în temeiul prevederilor din Actul Constitutiv si al
art. 117 din Legea nr.31/1990,
modificată şi republicată, Convoacă:Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii
pentru data de 15.07.2020, orele
12.00. Şedinţa Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor va
avea loc la sediul societăţii din
Bucureşti, sectorul 3, Str.Vulturilor, nr. 31. La Adunarea Generală Extraordinară sunt invitaţi să
participe toţi acţionarii aflaţi în
Evidenţa Registrului Acţionarilor
la data de 15.07.2020. Pe Ordinea
de zi sunt înscrise următoarele
probleme: 1. Alocarea de noi
resurse financiare prin solicitarea
de finanțare în cadrul Schemei de
ajutor de stat pentru susținerea
activității IMM-urilor în contextul
economic generat de pandemia
Covid-19, în vederea contractării
unui credit de investiții, în valoare
de 10.000.000.LEI. În situaţia în
care Adunarea Generală Extraordinară nu va putea delibera şi
vota în mod valabil, o a doua
Adunare Generală Extraordinară
este convocată pentru ziua de
16.07.2020, orele 12:00, în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele privind problemele
incluse în ordinea de zi pot fi
consultate la sediul societăţii,
începând cu data convocării.
Administrator, Ionescu IonuţCornel
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LICITATII
l 1.Informații generale privind
concedentul: Consiliul Județean
Ialomița, cod fiscal 4231776,
situat în municipiul Slobozia,
Piața Revoluției, nr. 1, județul
Ialomița, tel.0243.230.200, fax
0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.
ro. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii: obiectul
concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune
de bunuri a obiectivului Parc
Fotovoltaic Ialomița I, prin
captarea energiei verzi solare,
parc situat în comuna Giurgeni,
județul Ialomița, sola 899, parcela
1, înscris în cartea funciară nr.
22256, cu o suprafață construită
de 12.640mp, alcătuit din 2.128
panouri fotovoltaice cu puterea de
245W pe fiecare panou. Obiectivul
se află în proprietatea publică a
județului Ialomița, fiind concesionat conform OUG nr. 57/2019 și
Hotărârii Consiliului Județean
Ialomița nr.176 din 17.12.2019. 3.
Informații privind documentația
de atribuire: conform caietului de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: Pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire intrând pe site-ul
Consiliului Județean Ialomița
www.cjialomița.ro, secțiunea
anunțuri/licitații, descărcând un
exemplar, sau în urma unei cereri
adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra
cost. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:
Compartimentului Patrimoniu
Public și Privat, situat la etajul 3,
camera 52, în sediul Consiliului
Județean Ialomița. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire:
Contravaloarea documentației de
atribuire este de 20,00Lei, și se pot
achita la casieria concedentului.
3.4.Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 30.06.2020, ora
16.30. 4. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate
conform documentației de atribuire. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:08.07.2020, ora
16.30. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele vor fi
depuse la sediul Consiliului Județean Ialomița, Piața Revoluției, nr.
1, la registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta va fi depusă
în două exemplare conform documentației de atribuire. 5. Data și

GATA!
Simplu, nu?

locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 09.07.2020, ora 11:00, la
sediul Consiliului Județean
Ialomița, parter, în sala de ședințe.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Ialomița, municipiul
Slobozia, b-dul Cosminului, nr. 12,
cod poștal 920030, județul
Ialomița, tel.0243.236.952, fax
0243.232.266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro, la termenele
stabilite prin documentația de
atribuire. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15.06.2020.
l Comuna Movileni, cu sediul în
comuna Movileni, judeţul Galaţi,
cod poștal 807195, telefon
0236.823.002, fax 0236.823.006,
cod fiscal 3814747, e-mail:
primaria.movileni@yahoo.com,
organizează închirierea prin licitație publică a suprafeței de
pășune de 2,5ha situată în extravilanul Comunei Movileni, județul
Galați, aparținând domeniului
public al Unității Administrativ
Teritoriale Comuna Movileni,
județul Galați, în data de
08.07.2020, ora 10:00. Prețul de
pornire la licitație este de 174Lei/
ha/an. Data limită de depunere a
ofertelor: 08.07.2020, ora 9:30, la
sediul Primăriei Comunei Movileni. Documentația necesară
pentru elaborarea și prezentarea
ofertelor se pune la dispoziția
celor interesați la sediul Primăriei
Comunei Movileni, județul Galați.
Relaţii suplimentare la
tel.0236.823.002 sau la sediul
Primăriei Comunei Movileni,
judeţul Galaţi.
l Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în mun.Slatina,
str.Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr. 1, jud. Olt, organizează,
în conformitate cu prevederile
Hotărârii Consiliului Local al
mun.Slatina nr. 83/28.04.2020, la
data de 18.06.2020, ora 10:00,
licitație publică pentru închirierea
spațiului destinat comerț alimentație publică din incinta Clubului
Nautic și de Agrement „Plaja Olt”
reprezentând foișor din lemn în
suprafață construită la sol de
27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației pentru participarea la licitație
se face de la Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld.Sf.Constantin
Brâncoveanu, nr. 1, jud.Olt,
persoană de contact Cirstea Lidia,
telefon/fax: 0349.881.148, e-mail:
csmslatina@yahoo.com. Depu-
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nerea ofertelor se face la sediul
Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de
17.06.2020, ora 12:00.
l Lichidator judiciar al debitoarei
S.C. Ecotour Company SRL, cu
sediul in Bucuresti, Str. Cedrilor,
nr.11, sector 5, J40/15719/2004,
CUI 16804214, scoate la vanzare
prin licitatie publica deschisa cu
strigare, teren intravilan in suprafata totala de 1500mp, situat in
Com. Moeciu, Sat Moeciu de Jos,
sat turistic Cheia, jud. Brasov,
numar cadastral 558, carte
funciara 104062 Moeciu, la pretul
de 45.000 EUR incl TVA. Licitatia
va avea loc in ziua de 17.06.2020,
orele 14,00 la sediul ales al licidatorului judiciar din str. Joliot
Curie, nr. 17, sector 5, Bucuresti,
de unde poate fi achizitionat
caietul de sarcini pentru suma de
200 lei excl. TVA. In cazul in care
bunurile nu se vor adjudeca la
acest termen, se vor organiza licitatii in fiecare zi de miercuri, in
aceleasi conditii. TELEFON
C O N TA C T 0 7 6 1 . 3 3 4 . 9 9 4 ;
021.313.75.15.
l Licitatie Publica Cu Rezerva
Vineri 3 Iulie 2020, Ora 13:00
Locul desfasurarii licitatiei: Str.
P o p a S o a r e , n r. 3 7 , a p . 2 - 4 ,
sector 2, Bucuresti Imobil
Teren (Intravilan) in suprafata
90.000 mp. situat in Com.
Cosoba, Jud. Giurgiu, inscris in
Cartea Funciara nr.588/N a
comunei Cosoba de sub A.1.,
numar cadastral 699, Pret
Pornire –5 Euro/mp. Dosarul
de prezentare si Regulamentul
de organizare al licitatiei se
poate achizitiona de la organizator (aceeasi adresa) pentru
suma de 300 lei (include si taxa
de participare), intre orele
10:00–16:00, incepand cu data
de 18.06.2020. Inscrierea si
achitarea taxei se poate face si
prin e-mail. In acest sens va
rugam sa solicitati relatii la
0749.794.342 sau la e-mail:
consulta99@consulta99.ro.
l Agritransver SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică pornind de la valoarea de
lichidare redusa cu 55%: autoutilitara N2 Renault Mascot la pretul
de 7.247,25 lei fara TVA (8.624,23
lei cu TVA) si autospeciala N2
Renault Midlum la pretul de
7.132,05 lei fara TVA (8.487,14 lei
cu TVA). Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar in suma
de 500 lei fara TVA şi vor depune
documentele de participare la

licitaţie cu cel putin o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în 22.06.2020, ora 11:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
datele de 29.06.2020, 06.07.2020,
13.07.2020, respectiv in data de
20.07.2020 aceeaşi oră, în acelaşi
loc
l Estservices International
S.R.L., societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, scoate la vanzare
prin licitatie, autotractor marca
Renault, km: 925.000, la pretul de
4.134 euro, fara TVA. Licitatia se
va organiza in data de 18.06.2020,
ora 12:00, iar in cazul in care
bunul nu va fi valorificat, aceasta
este reprogramata pentru data de
19.06.2020, 22.06.2020,
23.06.2020, 24.06.2020,
25.06.2020, 26.06.2020,
29.06.2020, 30.06.2020,
01.07.2020. Inscrierea la licitatie
se poate efectua cu 48 de ore
inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare
se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0761.132.931, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
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:
Comuna Ostra, Strada Principală, nr. 42, județul Suceava,
telefon 0230.575.268, fax
0230.575.418, e-mail: primaria_
ostra@yahoo.com, cod fiscal
4441417. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren fâneață în
suprafață de 0,471ha (471mp),
din CF nr.30864 Ostra, împrejmuit parțial cu gard, amplasat
în intravilanul comunei Ostra,
județul Suceava, bun proprietate privată, conform HCL
nr.27/28.05.2020 și temeiului
legal: OUG 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: prin

solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Ostra. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei
Ostra, Strada Principală, nr. 42,
județul Suceava. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 500Lei, în contul
concedentului: RO78TREZ
5945006XXX 000044, deschis la
Trezoreria Gura Humorului, cod
fiscal 4441417 sau numear la
casieria Primăriei Comunei
Ostra. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
02.07.2020, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 10.07.2020, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei
Ostra, Strada Principală, nr. 42,
județul Suceava. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor:
10.07.2020, ora 12:00, la sediul
Primăriei Comunei Ostra,
S t r a d a P r i n c i p a l ă , n r. 4 2 ,
județul Suceava. 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:
Acțiunea în justiție se poate
introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, Suceava, Str.
Ştefan cel Mare, nr.62, județul
Suceava, cod poştal 720062,
telefon 0230.214.948,
0230.523.290, fax 0230.252.800,
e-mail: trsv-birp@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
15.06.2020.
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: Primăria Orașului
Ocnele Mari, Orașul Ocnele
Mari, Str.Al.Ioan Cuza, nr. 37,
j u d e ț u l Vâ l c e a , t e l e f o n
0250.772.043, fax 0250.772.270,
e-mail: ocnele_mari@vl.e-adm.
ro, cod fiscal 2540899. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat: bunurile care aparțin
domeniului public: - 2 chioșcuri
de lemn (C7-C8), având dimensiuni de 2mx3m, respectiv o
suprafață totală de 6mp, neracordate la utilități amplasate în
strada Ștrandului din Ocnele
Mari; - 3 loturi de teren, având
următoarele suprafețe: lot 1CC:
32mp, lot 2CC: 32mp, lot 3CC:
33mp. Licitația publică se va
desfășura pentru fiecare chioșc
în parte și pentru fiecare lot de
teren în parte. Închirierea se face
conform art.333, art.335 din
OUG 57/03.07.2019 și conform
Hotărârii Consiliului Local nr.17
din data de 16 martie 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,
de la sediul instituției. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Serviciul Urbanism, Amenajarea
Te r i t o r i u l u i , D i s c i p l i n ă î n
Construcții, Administrarea
Domeniului Public din cadrul
Primăriei Orașului Ocnele Mari,
Str.Al.Ioan Cuza, nr. 37, județul
Vâlcea. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui
e x e m p l a r, u n d e e s t e c a z u l ,
potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 51Lei, se poate achita
cu numerar la casieria Primăriei
Orașului Ocnele Mari sau prin
ordin de plată în contul:
RO67TREZ 67121180250
XXXXX. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
29.06.2020, ora 12:00. 4. Informații privind ofertele: la sediul
Primăriei Ocnele Mari,
str.A.I.Cuza, nr. 53, județul
Vâlcea. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07.07.2020, ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria
Orașului Ocnele Mari, Registratură, Str.Al.Ioan Cuza, nr. 37,
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar
original și unul copie. 5.Data și
locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 07.07.2020, ora 12:00,
la sediul Primăriei Orașului
Ocnele Mari, Str.Al.Ioan Cuza,
nr. 37, județul Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Vâlcea
-Secția Comercială, de Contencios Administrativ și Fiscal, cu
sediul în Municipiul Râmnicu
Vâlcea, Scuarul Revoluţiei, nr. 1,
j u d e ț u l Vâ l c e a , t e l e f o n
0250.739.120, fax 0250.732.207,
0250.732.768, e-mail: tribunalul-valcea@just.ro, dorina.
s o f r a n a @ j u s t . r o . Te r m e n u l
pentru sesizarea instanței este de
3 zile calendaristice de la data
semnării procesului verbal de
atribuire a contractului de închiriere, cu obligația notificării
organizatorului licitației. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 15.06.2020.
l Comuna Dărmănești, cu sediul
în Măriței, nr. 575, face cunoscut
că în ziua de 10.07.2020, orele
12:00, în sala de ședințe a Primăriei Comunei Dărmănești va avea
loc licitația publică cu oferta de
preț în plic închis, pentru
vânzarea unor parcele de teren
intravilan, aparținând domeniului
privat al comunei Dărmănești,
județul Suceava. Relații: Șef
Serviciu Achiziții Publice, mobil
0755.157.515 sau la sediul Primăriei Comunei Dărmănești, tel./fax
0230.551.532.

PIERDERI
l Pierdut certificat ambarcaţiune
agrement cu seria A006837 emis
la data de 14 august 2018 de
Căpitania Port Brăila pentru
ambarcaţiunea nr. 0239-BR,
proprietatea doamnei Dumbrava
Niculina. Îl declar nul.
l Pierdut act de concesiune, nr.
273/1964 pe numele Șoitu Veronica, emis de Parohia Cărămidarii
de Jos. Îl declar nul.
l Pierdut certificat constatator
eliberat în baza declarației pe
p r o p r i a r ă s p u n d e r e n r.
5660/05.02.2008, conform căreia
societatea SC Loris Com SRL,
CUI 7942927, J221/1745/1995, nu
desfășoară activitățile prevăzute
în actul constitutiv în spațiul
destinat sediului social din mun.
Iași, ale. T. Neculai nr. 45, bl. 963,
sc. B, ap. 6, jud. Iași. Se declară
nul.

MATRIMONIALE
l Tânăr înalt, cu serviciu, situaţie
materială bună, doresc cunoştinţă
domnişoară-doamnă pentru prietenie/căsătorie. Tel. 0734292295.

