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OFERTE SERVICIU
l Societatea Ferhatlar SRL,
având CUI 38932303 și
J40/2771/2018, cu sediul în
București, Sector 3, Calea Vitan,
nr.289, parter, recrutează administrator financiar (patrimoniu)
(studii superioare) cod COR
263111. Pentru detalii
+40787.320.207 sau laura.
guleryuz@argelato.ro.
l Heimdal Security SRL angajează programator, cod COR
251202, cu următoarele cerințe:
diplomă de licență în domeniul
Inginerie și activități inginerești, experiență de minimum 3
ani în domeniul Ingineriei sistemelor și calculatoarelor, cunoașterea limbii engleze la un nivel
avansat, în special în limbajul
utilizat în programare, absolvirea de cursuri de perfecționare în programare, excelentă
cunoaștere a aplicațiilor. Interviul va avea loc în data de
18.09.2020, ora 11:00, la sediul
din București, Sector 3, str.
Remus, nr.1-3, etaj 5. Contact:
0737.510.436; radu.meseseanu@
psbh.ro.
l Sadhana Universe SRL, cu
sediul social în București, sector
4, Calea Șerban Vodă, nr. 43,
camera 1, bl.2, sc.5, et.3, ap.139,
înregistrată la ONRC București,
J40/1819/2010, CUI 26548180,
angajează: secretar administrativ -2 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail contact@immigrations.ro.
l Prestige MOB SRL,
CUI:6600187, Balotești, Ilfov,
angajează pe durată nedeterminată: programator producție COR:432204, experiență <1 an,
cunoștințe PC, studii medii,
cunoștințe limba engleză și
turcă, permis cat.B. CV-urile se
depun până pe data de
21.09.2020, interviul având loc
în ziua de 22.09.2020, ora 10:00,
humanresources@prestigemob.
ro, Tel./Fax: 021.351.21.60.
l Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, cu sediul în Arad,
Bdul.Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului
post vacant: -1 (un) post de

Director General Adjunct
Administrativ, cu studii superioare cod COR 111238, pe perioadă nedeterminată conform
statului de funcţiuni în cadrul
Direcţiei General Administrative. -nivelul studiilor superioare şi master în specialitatea
studiilor. -domeniul studiilor:
ştiinţe economice. -vechime în
funcţii de conducere (pentru
posturile de conducere) minim 7
ani. -Alte condiţii (cunoaşterea
unei limbi străine, cunoştinţe
operare PC, alte abilităţi):
cunoştinţe operare PC:
Windows, Microsoft Office,
Word, Excel, Power Point,
Internet Explorer, etc: -scrisoare
de recomandare de la o instituţie publică pentru postul
vizat. -alte cerinţe: bune abilităţi
de comunicare, coordonare
eficientă, motivare. Data limită
de depunere a dosarelor de
concurs 01.10.2020, ora 16:00.
Data susţinerii probei scrise:
07.10.2020, ora 10:00. Data
susţinerii interviului:
09.10.2020, ora 10:00. Toate
probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, B-dul.Revoluţiei, nr. 77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul
dosarului de concurs, condiţiile
generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursurilor,
bibliografia şi după caz, tematica, se publică pe portalele
www.posturi.gov.ro şi pe www.
uav.ro.

CITAȚII
l Burlacu Constantin citeaza
pe parata Gherase Aurora in
dosarul 1843/333/2016, termen
14.10.2020 ora 09:30 la Judecatoria Vaslui, obiect servitutegranituire.
l Se citează parata Carabet
Germina cu ultim domiciliu
comuna Poduri, jud. Bacău, la
Judecătoria Moineşti, dosar
5047/260/2019, termen
20.10.2020 ora 08:30, obiect
divorţ cu minori, reclamant
Carabet Elvis.
l Tuinea Nicolae, domiciliat în
comuna Putineiu, sat Băduleasa, judeţul Teleorman, având
CI seria TR nr. 311606 şi Cotoi
fostă (Tuinea) Amelia domiciliată în Târgu Mureş, str.

General Ion Dumitrache, nr. 7,
ap. 1, judeţul Mureş, CI seria
MS nr. 455617 cheamă în judecată pe Tuinea I. Virgil cu
ultimul domiciliu cunoscut în
municipiul Bucureşti, sector 6,
str. Aleea Istru, nr. 2A, bl.
A14D, sc. 7, ap. 93, în prezent
cu domiciliul necunoscut în
Grecia din anul 1982, în dosarul
civil nr. 2928/329/2019 având ca
obiect fond funciar cu termen
de judecată la data de
19.10.2020.
l Numita Dianu (fostă Bona)
Andreea - Denisia, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Tansa,
comuna Tansa, județul Iași, este
chemată la Judecătoria Iași,
strada Anastasie Panu număr
25, sala 4, complet C 01 M, la
data de 06.10.2020, ora 13:40, în
calitate de pârâtă, în contradictoriu cu reclamantul Dianu
Remus- Viorel, în dosarul
număr 21531/245/2020, având
ca obiect ordonanță președințială exercitare autoritate părintească, stabilire domiciliu minor,
suplinire acord parental.
l Stancu Maria Florentina, cu
ultimul domiciliu în comuna
Rusănești, sat Jieni, nr.52, jud.
Olt, este chemată la Judecătoria
Craiova, pe data de 29.09.2020,
ora 10:00, complet CMF1, în
calitate de pârât, în proces cu
Stancu Ion, în calitate de reclamant,
în
dosarul
33203/215/2018, având ca obiect
modificare măsuri privind
minorul.
l Judecătoria Craiova. Dosarul
nr.5650/215/2019. Admite acțiunea, având ca obiect tăgadă
paternitate formulată de reclamanta Drbi (fostă Rașiț)
Victoria, cu domiciliul procesual
ales la Cab. Av. Teodorescu
Delia Mădălina, cu sediul în
Craiova, str. Ovidiu, nr. 8, ap. 7,
jud. Dolj, în contradictoriu cu
pârâtul Drbi Wayl, cu domiciliul în Italia, localitatea
Morlupo (RM), str.Carlo Albero
dalia Chiesa, nr.227, și intervenientul Băcioiu Matia Damian
prin reprezentant legal Drbi
Vi c t o r i a , a v â n d c a o b i e c t
„tăgadă paternitate”. Constată
că pârâtul Drbi Wayl nu este
tatăl minorului Drbi Matia

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Damian, născut la data de
20.12.2017, în Roma, Italia,
conform certificatului de
naștere seria N. 12 nr.325016Act Transcris. Dispune radierea
numelui și prenumelui pârâtului Drbi Wayl de la rubrica
tatăl din actul de naștere al
minorului înregistrat în registrul de stare civilă sub
nr.5014/27.09.2019 și efectuarea
cuvenitelor mențiuni în registrul
de stare civilă.

DIVERSE
l Se comunică creditorilor
Alphaprim Construct SRL că,
prin sentința civilă
nr.2325/08.09.2020, pronunțată
de Tribunalul Ilfov, secția
Civilă, în dosarul
nr.2951/93/2019, s-a deschis
procedura simplificată a falimentului. S-au stabilit următoarele termene limită:
înregistrarea cererii de admitere
a creanțelor în tabelul suplimentar al creanțelor:
26.10.2020; verificarea creanțelor, întocmirea și afișarea
tabelului suplimentar:
16.11.2020; întocmirea și
afișarea tabelului definitiv
consolidat: 7.12.2020; data
primei ședințe a adunării generale a creditorilor: 25.11.2020,
ora 13:00.
l S.C.South Land Invest S.R.L.
intenţionează să solicite de la
Administrația Națională „Apele
Române”, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, aviz
de gospodărire a apelor pentru
“Stație de sortare-exploatare
minerale”, Bolintin Deal,
județul Giurgiu. Persoanele care
doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot
adresa: -Societății: S.C.South
Land Invest S.R.L., cu sediul
social în str.Gării, nr. 273b, com.
Grădinari, jud.Giurgiu,
tel.40371.055.504, fax
40371.055.504, reprezentată de
Kassianos Ioannis în calitate de
administrator; -Administrației
Bazinale de Apă Argeș-Vedea
Pitești, str.Câmpulung, nr.6-8,
cod
poștal
0300,
tel.0248/223.449.
l Judecătoria Iași, în ds.
33255/245/2017 dispune:
Admite cererea formulată de

GATA!
Simplu, nu?

reclamanta Saraiman Irina, în
contradictoriu cu pârâtul Singh
Rana Ranjit, citat prin publicitate, prin curator special, avocat
Ursu Oana-Elena. Desface prin
divorţ căsătoria încheiată la
data de 02.04.2003, încheiată în
West Bengal, India şi înregistrată sub nr.19 din 18.04.2007 la
Ambasada României la New
Delhi, India, din culpa reclamantei. Respinge, ca rămase
fără obiect, capetele de cerere
privind stabilirea modalităţii de
exercitare a autorităţii părinteşti asupra minorei Daing
Sharma Pari, stabilirea locuinţei
minorei şi stabilirea obligaţiei
de întreţinere. Cu drept de apel
în termen de 30 de zile de la
comunicare, cererea de apel
urmând a fi depusă la Judecătoria Iaşi. Pronunțată azi,
11.10.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei instanței azi.
l Subscrisul Cabinet Individual
de Insolventa Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata
prin reprezentată prin Ciulianu
Elena-Cozmina, in calitate de
administrator judiciar al Travel
Associates SRL desemnat prin
Incheierea din data de
04.09.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Secţia a
V I I - a C i v i l a i n d o s a r n r.
22293/3/2020, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Travel Associates
SRL, cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 3, Str. Motilor, Nr.
13A, Tronson B, Camera 5,
Et.10, Ap.73, CUI 25784124, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/7952/2009. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva
Travel Associates SRL, vor
formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucuresti - Secţia
a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 22293/3/2020, in
urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 16.10.2020; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
30.10.2020; c) termenul pentru
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intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 13.11.2020; d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 05.11.2020,
ora 14:00; e) adunarea generala
a asociatilor la data de
16.09.2020, ora 14:00 la sediul
administratorului judiciar.
l Unitatea administrativ-teritorială Verbița, din județul
Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr. 22, începând cu data de
23.09.2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei com.
Verbița, conform art.14 alin.(1)
și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l S.C. SPSC Rompac S.R.L.
titular al proiectului
“Construire Hală Metalică,
Locuinţă De Serviciu, Pistă
Tahografe, Gard Împrejmuire,
Platforme”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către
APM Arad în cadrul procedurii de evaluare asupra
mediului, pentru proiectul
“Construire Hală Metalică,
Locuinţă De Serviciu, Pistă
Tahografe, Gard Împrejmuire,
Platforme”, propus a fi
amplasat în comuna Livada,
sat Sânleani, nr. 653, jud. Arad.
Proiectul deciziei de încadrare
și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului din Mun. Arad,
Splaiul Mureș, FN, jud. Arad,
în zilele de luni până vineri,
între orele 8:00-14:00, precum
și la următoarea adresă de
internet www.apmar.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 autorității competente pentru protecția
mediului.

LICITAȚII
l Compania Chimcomplex
S.A. Borzești -Sucursala
Râmnicu Vâlcea, intenționează
să vândă deșeuri feroase și
neferoase rezultate din casarea
mijloacelor fixe. Caietul de
sarcini se poate accesa pe www.
chimcomplex.com/noutati.
Persoană de contact pentru
informații suplimentare este
Mihai Iliescu, mihai.iliescu@
chimcomplex.com,
0758.710.714.
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 S.R.L., intenționează
să încheie un contract de achiziție publică pentru Lucrări de
proiectare, realizare, achiziție și
montare de butaforii pentru
proiectul „Amenajare parc
tematic în Parcul Pantelimon.
Atașat regasiți documentația de
atribuire. Data limită de depunere a ofertelor este 14.10.2020,
ora 12:00.
l C.I.I. Piroş Maria cu sediul
îm mun. Braşov, str. Mihail
Kogalniceanu, nr. 19, cam. 22,
anunţă organizarea unei licitaţii
privind vânzarea imobiliului
(casă şi teren) situat în mun.
Săcele, str. 15 Noiembrie, nr. 7,
j u d . B r a ş o v, î n d a t a d e
24.09.2020, orele 14:00 la sediul
lichidatorului. Preţul de pornire
fiind 54 000 euro. Caietul de
sarcini poate fi achiziţionat de
la lichidator. Cuantumul garanţiei de participare este de 10%
din preţul de vânzare al
bunului. În caz de neadjudecare
următoarele licitaţii se vor
organiza în datele de:
09.10.2020/ 30.10.2020
/13.11.2020 orele 14:00 la sediul
lichidatorului. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon:
0723/744213.
l UAT Merişani, jud. Argeş,
tel:
0248/763201,
fax:0248/763250, organizează
licitaţie publică deschisă pentru
concesionarea terenului în
suprafață totală de 11.929 mp,
compus din suprafața de 10.133
mp și suprafața de 1796 mp,
situat în comuna Merișani, sat
Dobrogostea, Județul Argeș,
T33, P16, identificat cu număr
cadastral 82135/82690, înscris

în Cartea Funciară
nr.82135/82690, a localității
Merișani. Data limită pentru
primirea ofertelor: 06.10.2020,
ora 12:00. Data desfăşurării
licitaţiei publice deschise:
06.10.2020, ora 14:00. Licitaţia
va avea loc la sediul Primăriei
Comunei Merișani, în sala de
şedinţe. Preţul de pornire a licitaţiei este de 0,59 lei/mp/an.
Concesionarea se face pentru o
perioadă de 20 ani. Documentaţia de atribuire şi caietul de
sarcini pot fi procurate de la
secretariatul primăriei Merișani
începând cu data de 16.09.2020.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 0248/763201 secretar UAT/ consilier juridic,
între orele 9:00 - 14:00.
l Erata La Anuntul Din Data
De 10.09.2020 Publicat In
Ziarele Jurnalul National,
Romania Libera Si Bursa.
Lichidatorul judiciar Dinu,Urse
Si Asociatii SPRL, anunta ca in
anuntul publicat la data de
10.09.2020 in ziarele Jurnalul
National, Romania Libera si
Bursa privind scoaterea la
vanzare a proprietatii imobiliare – Hotel Restaurant
Orlando, aflat in proprietatea
debitoarei SC Monalisa Investments SRL, din eroare s-a
mentionat ca pretul caietului de
sarcini este de 10.000 lei +TVA,
motiv pentru care se impune
urmatoarea modificare: Pretul
Caietului de sarcini este de
10.000 Euro +TVA.
l SC Auto RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea
la licitatie a urmatorului bun
imobil aflat in patrimoniul debitoarei: Teren intravilan in
suprafata de 965 mp, situat in
orasul Comarnic, str. Podul
Lung, nr. 71 compus din mai
multe parcele cu suprafete
variind intre aprox. 190 mp si
400 mp inscrise in mai multe
Carti funciare se vinde la pretul
de 15.900 lei (fara TVA). Pretul
de pornire al licitatiei este redus
cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in
13.08.2015 si in conformitate cu
Adunarea Creditorilor din
08.05.2018. Sedintele de licitatii

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
vor avea loc pe data de:
21.09.2020, 24.09.2020,
28.09.2020, 30.09.2020,
02.10.2020, 05.10.2020,
07.10.2020, 12.10.2020,
14.10.2020, 19.10.2020,
21.10.2020, 26.10.2020,
28.10.2020, 02.11.2020 si
04.11.2020 orele 13:00, la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.
12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
Caietul de sarcini in valoare de
3.000 lei fara TVA se achizitioneaza de la sediul lichidatorului
judiciar, telefon 0344104525.
l SC Ascent Activ Development SA, prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie
publica a urmatoarelor bunuri
imobile af late in patrimoniul
societatii, respectiv: teren extravilan in suprafata din acte 5000
mp, masurata de 5002 mp,
situat in comuna Paulesti, jud.
Prahova, la pretul de 114.000
lei fara TVA, inscris in CF
20709 a com. Paulesti, si a terenului extravilan in suprafata
din acte 4100 mp, masurata de
4113mp, situat in comuna
Paulesti, jud. Prahova, la pretul
de 93.765 lei fara TVA, inscris
in CF 24983 a com. Paulesti.
Pretul de pornire al licitatiei
este cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile publice au
loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 07.07.2020 si
vor avea loc pe data de:
29.09.2020, 13.10.2020,
27.10.2020, 12.11.2020,
26.11.2020, 18.12.2020, orele
12:00, la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu
nr. 12, Bl. 33S1, Cab. 7B Et. 7.
Conditiile de participare sunt
mentionate in caietul de sarcini
care poate fi achizitionat de la
sediul lichidatorului judiciar la
pretul de 4.000 lei fara TVA.
Relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Poiana
Câmpina, comuna Poiana
Câmpina, sat Poiana Câmpina,
nr. 462, județul Prahova, cod

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
poștal 107425, telefon/fax
0244/351.367, email: primpoianacampina@yahoo.com, cod
fiscal 2845737. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie vândut: teren în suprafață
de 123mp, care aparţine domeniului privat al Comunei
Poiana Câmpina, situat în
comuna Poiana Câmpina, sat
Pietrișu, nr. 101, T13, P Cc 786
cu nr.cadastral 22101, conform
O.U.G. nr.57/03.07.2019 și
H.C.L. nr.37/23.07.2020. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: se
poate obţine de la Primăria
Comunei Poiana Câmpina. 3.2.
Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul
Administrare Domeniu Public
și Privat, Achiziții Publice,
Accesare Fonduri Nerambursabile -Implementare Proiecte,
din cadrul Primăriei Comunei
Poiana Câmpina, comuna
Poiana Câmpina, sat Poiana
C â m p i n a , n r. 4 6 2 , j u d e ț u l
Prahova. 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: gratuit.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.10.2020,
ora 12:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor:
15.10.2020, ora 09:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei
Poiana Câmpina din comuna
Poiana Câmpina, sat Poiana
Câmpina, nr. 462, județul
Prahova. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie
depusă oferta: 1 exemplar
original. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor:
15.10.2020, ora 11:00, Primăria
Comunei Poiana Câmpina,
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comuna Poiana Câmpina, sat
Poiana Câmpina, nr. 462,
județul Prahova. 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 Prahova -Secţia de
Contencios Administrativ şi
Fiscal, Ploieşti, str. Văleni, nr.
44, județul Prahova, cod poștal
100031, telefon 0244/544.781,
fax 0244/529.107, e-mail:
tr-ph-contencios@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
15.09.2020.
l SCP Insolvein SPRL Timişoara, in calitate de lichidator
al SC Pantera SA Jimbolia,
j u d . Ti m i ș , J 3 5 / 1 1 2 / 1 9 9 1 ,
CUI:RO1849633, organizează
licitație publică cu strigare în

fiecare zi de miercuri a fiecărei
săptămâni, începând cu data
de 14.10.2020, ora 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar
din Timişoara, str.Simion
Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, pentru
vânzarea bunurilor imobile și
mobile după cum urmează: 1.
Te r e n î n s u p r a f a ț ă d e
14.708mp și construcțiile
C1-C16, lotul 2, situate în localitatea Jimbolia, Calea Moților,
j u d . Ti m i ș , C F n r. 4 0 5 5 1 8
Jimbolia- preț pornire:
1.282.875Lei; 2. Autoturism
Hundai IX35, an fabricație
2011, preț pornire: 33.090Lei;
3.Autoturism Audi A4, an
fabricație 2007, preț de pornire:
14.660Lei; 4.Mașină de croit
Atom G888, preț de pornire:
10.400Lei; 5. Banda transportoare, preț de pornire: 3.200Lei;
6. Echipament centrală termică
Viessmann 345KW, an 1998, 2
bucăți, preț pornire: 2.060Lei/

buc; 7. Echipament centrală
termică Domina, an 2004, preț
de pornire: 120Lei; 8.Echipament centrală termică Ferroli,
an 2004, (nefuncțional), preț de
pornire: 25Lei; 9.Suf lantă
Blowtherm, an 2004, 5 bucăți,
preț de pornire: 430Lei/buc; 10.
Suflantă Blowtherm, an 2004, 3
bucăți (nefuncționale), preț de
pornire: 59Lei/buc. Prețurile de
pornire a licitaţiei la aceste
bunuri nu conţin TVA. Cei
interesaţi să participe la licitaţia publică cu strigare vor
achiziționa caietul de sarcini de
la sediul lichidatorului judiciar
indicat mai sus. Toţi cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile licitate să
anunţe lichidatorul judiciar,
înainte de data stabilita pentru
licitaţie (14.10.2020) sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi in
seama după această dată.
Alte informaţii le puteţi

➤ alege ziua apariției

ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal

➤ plătește cu cardul

af la de la lichidatorul, la tel.
0256.206.661.

PIERDERI
l Tamas S. Vasile Persoană
Fizică Autorizată,
F06/1604/2010, pierdut Certificat constatator la sediu. Îl
declar nul.
l Trușcă Matei, cu domiciliul
în Loc. Țicleni, str. Petroliștilor
nr. 551, Gorj, declară pierdut
atestat transport marfă,
eliberat de ARR Gorj. Se
declară nul!
l Tămaș Domnița, administrator al firmei Tamas Frigo
Tr a n s S R L , R O 3 2 3 9 6 4 1 9 ,
pierdut Certificat constatator la
sediu și la terți. Le declar nule.
l Subscrisa Ramandy Boo
SRL, inmatriculata la Oficiul

GATA!
Simplu, nu?

Registrului Comertului sub nr.
J40/4134/2010, CUI 26808353
declar pierdut Certificatul de
inregistrare in scopuri de TVA,
in original, eliberat de Agentia
Nationala de Administrare
Fiscala. Il declar nul.
l Pierdut CUI 41098535 din
10.05.2019, seria B,
nr.3855415, Certificat constatator nr. 46249/ 07.05.2019 și
Certificat constatator nr.
80986/19.06.2019, aparținând
Zian Dental Clinic SRL, cod
fiscal
41098535,
J23/2114/2019, eliberate de
ORC Ilfov. Le declar nule.

MATRIMONIALE
l Domn 41 de ani, despărţit,
caut doamnă până în 38 ani,
fără obligaţie. Rog seriozitate
pentru o relaţie serioasă.
0756.362.307.

