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l SC Riela Comimpex SRL, din Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.18, angajează:
-sudori- 7 persoane; -șlefuitori- 3 persoane;
-vopsitori- 3 persoane; -lăcătuși- 3
persoane; -muncitori necalificați- 2
persoane. Așteptăm CV-ul dvs.la adresa de
e-mail: office@rielacomimpex.ro
l Angajare Tehnician Energitician/Electrician. Cerințe: calificare de electrician, experiență în domeniu de cel puțin cinci ani,
diplomă care să ateste absolvirea de cursuri
de perfecționare în domeniu, disponibilitate
pentru ore suplimentare și deplasări
Descrierea firmei: Joy Invest Management
SRL- Societatea noastră activează în domeniul fabricării produselor de uz gospodăresc
și sanitar, din hârtie sau carton. Pentru
depunere CV, vă rog să folosiți următoarea
adresă de e-mail: contact@joyinvest.ro
l SC Panifcom SRL, având CUI:14294291,
cu sediul în Municipiul Iași, Calea Chișinăului, nr.29, Corp C6, biroul nr.3, Etaj 1,
Județul Iași, angajează: muncitor necalificat în agricultură COD COR 921302- 3
posturi, electrician de întreținere și reparații COD COR 741307- 1 post, mecanic
mașini agricole COD COR 723309- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba
engleză, cunoștințe în agricultură. Selecția
are loc în data de 17.11.2021, ora 10.00, la
sediul societății.
l SC Horvath Extrem SRL, având CUI:
17484762, cu sediul în Aiud, Strada Tudor
Vladimirescu, Nr.23, județul Alba, angajează: tâmplar universal, cod COR 7522013 posturi; muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor, cod COR
932906- 2 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul comerțului. Selecția are loc în
data de 17.11.2021, ora 09.00, la sediul
societății.
l JDM DACIA S.R.L., cu sediul social în
municipiul București, Matei Voievod, nr.29,
sc.A, biroul 3.3, sector 2, J40/6408/2019,
CUI: 41114770, angajează: 1.Muncitor
necalificat la ambalarea produselor solide și
semisolide -cod COR-932904 -10 posturi,
2.Muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor -cod COR-932906 -10
posturi, 3.Îngrijitor spații hoteliere -cod
COR-911202 -10 posturi, 4.Femeie de
serviciu -cod COR-911201 -10 posturi,
5.Tâmplar universal -cod COR-752201 -20
posturi, 6.Dulgher (exclusiv restaurator)

-cod COR-711501 -20 posturi, 7.Fierar
betonist -cod COR-711402 -20 posturi,
8.Sudor -cod COR 721208 -20 posturi,
9.Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mosaic,
faianță, gresie, parchet -cod COR-931301
-20 posturi, 10.Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții
-cod COR-931302 -20 posturi, 11.Muncitor
necalificat în agricultură -cod COR-921302
-20 posturi, 12.Zidar pietrar -cod
COR-711203 -20 posturi, 13.Ajutor bucătar
-cod COR-941101 -15 posturi, 14.Zidar
roșar tencuitor -cod COR-711205 -10
posturi, 15.Tinichigiu de șantier -cod
COR-721305 -10 posturi, 16.Tinichigiu
carosier -cod COR-721303 -10 posturi,
17.Electrician de întreținere și reparații
-cod COR-741307 -10 posturi, 18.Instalator
rețele termice și sanitare -cod COR-712612
-20 posturi, 19.Lucrător bucătărie-spălător
vase mari -cod COR-941201 -5 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: office@
jdmdacia.eu
l Mimar Green Instal SRL, sat Pădurișu,
comuna Frumușani, Tuzla, nr.42, județ
Călărași, J51/130/13.03.2017, C.U.I.:
37194933, angajează: muncitor necalificat
la spargerea și tăierea materialelor de
construcții -cod COR 931302 -2 posturi și
manipulant mărfuri -cod COR 933303 -2
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail:
mimar.green@gmail.com
l Consiliul Judeţean Suceava anunţă:
Consiliul Judeţean Suceava organizează
concurs pentru ocuparea unui post vacant
corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie vacantă de inspector de specialitate gradul debutant la Biroul administrativ
din cadrul Serviciului logistic. Concursul se
organizează la sediul din municipiul
Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 36, “Sala
Unirii”, în data de 13.12.2021, orele 10.00,
proba scrisă. Interviul va avea loc într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise. I. Condiţii
generale: -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din
Regulamentul -cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
II. Condiţiile specifice: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în termen
de 10 zile lucrătoare de la data afișării

anunțului, la registratura Consiliului Judeţean Suceava din Municipiul Suceava str.
Ion Grămadă nr. 1-3. Relaţii suplimentare
cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la: -avizierul și
pagina de internet a Consiliului Județean
Suceava www.cjsuceava.ro; -secretarul
comisiei, tel.0724564827.
l Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs pentru ocuparea, pe durată
nedeterminată, a două funcţii contractuale
de execuţie vacante din cadrul aparatului
propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, astfel: -1 post de consilier gradul IA în
cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare– Biroul concursuri (pentru care se cer
studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
specialitate juridică sau administrativă,
vechime în specialitate de cel puţin 6 ani şi 6
luni, cunoştinţe de operare PC: Microsoft
Word, Excel); -1 post de muncitor calificat
treapta I în cadrul Direcţiei economice şi
administrativ– Serviciul administrativ şi
aprovizionare (pentru care se cer studii
medii sau generale, specializări/ perfecţionări în unul din domeniile: mecanică,
tâmplărie sau instalaţii, vechime în specialitatea cerută de post 5 ani). Concursul va
avea loc în perioada 10.12.2021-16.12.2021,
la sediul Consiliului Superior al Magistraturii din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B,
sector 6, după cum urmează: -10.12.2021, ora
10,00– proba scrisă pentru postul de consilier
gradul IA/proba practică pentru postul de
muncitor calificat treapta I; -16.12.2021, ora
10,00– interviul. Datele relevante privind
organizarea concursului sunt publicate pe
pagina de internet a Consiliului Superior al
Magistraturii: www.csm1909.ro, la secţiunea
„Magistraţi/Concursuri– Aparat propriu”.
Actele de înscriere la concurs se depun la
Consiliul Superior al Magistraturii- Direcţia
resurse umane şi organizare, etaj 3, cam. 300,
până la data de 29.11.2021, inclusiv, ora
16,00. Datele de contact ale persoanelor care
asigură secretariatul comisiei de concurs
sunt următoarele: Florentina BuduConstantin şi Mădălina Simion, telefon
021/3116926 interior 2028 şi 2050; adresă de
email: druo@csm1909.ro.
l Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai
Eminescu nr.16 bis, comuna Tunari, judeţ
Ilfov organizează în data de 19.11.2021
concurs recrutare pentru Muncitor necalificat. Condiţii de participare: studii medii/
generale, fără vechime în muncă. Detalii
suplimentare la 021.424.43.62.
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l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.26B, organizează concurs pentru ocuparea a 1 post
temporar vacant, până la revenirea titularului de drept pe post, funcţie contractuală
de execuţie, perioadă determinată: Serviciul Cadastru– Biroului de Înregistrare
Sistematică: Referent treapta I. Concursul
se va desfăşura după calendarul următor:
-Proba scrisă- în data de 06.12.2021, ora
10.00; -Proba interviu- în data de
10.12.2021, ora 10.00. Cerinţele postului
Referent treapta I: -studii medii - absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă minim 3 ani și 6 luni. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din municipiul Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr.26B, în termen de 5 zile
lucrătoare de la afişarea anunţului pentru
ocupare a unui post de execuţie contractual
temporar vacant, în timpul programului
normal de lucru. Relaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul OCPI Neamţ, la
adresa sus-menţionată, telefon 0233 21.71.42.
l Primăria oraşului Bragadiru, judeţul
Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scoate la
concurs următorul post contractual
temporar vacant: -şofer microbuz –treapta
I- Serviciul gospodărire, întreținere, reparații, deservire și administrativ -Compartiment administrativ. Condiţii: -nivelul
studiilor- medii/ gimnaziale; -posedă permis
de conducere categoria “D”, -posedă
atestat pentru trasportul rutier de personae,
eliberat de A.R.R., -aviz psihologic și
adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii; -condiţii de vechime:
minimum 6 ani. Data limită depunere
dosare: 24.11.2021, ora 12:00, la sediul
Primăriei oraşului Bragadiru. Concursul
începe în data de: 03.12.2021, 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 Şcoala Profesională Specială ”Sf.
Nicolae” cu sediul în: Bucureşti str. Sold.
Enache Ion, nr. 31, sector 4, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr.

1027/2014, în cadrul instituţiei.Denumirea
postului: - Infirmieră, 1 normă - post
contractual vacant pe perioadă determinată. Condiţii specifice de participare la
concurs: - nivelul studiilor: 10 clase;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: - Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba scrisă: - în
data de 10.12.2021, ora 9:00, la sediul Şcolii
Profesionale Speciale “Sf. Nicolae”. Proba
de interviu: - în data de 10.12.2021, ora
13:00, la sediul Şcolii Profesionale Speciale
“Sf. Nicolae”. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este 08.12.2021, la sediul Şcolii
Profesionale Speciale “Sf. Nicolae”. Relaţii
suplimentare: la sediul unităţii sau tel. 021
334 47 08

CUMPĂRĂRI DIVERSE

l Caut să cumpăr de urgență un trenuleț
ca cel din imagine, automotor electric
Malaxa 1959, preț foarte avantajos. Poate fi
de culoare diferită. Preferabil setul
complet, cu șine și gară. Tel. 0748.420.054.

CITAȚII
l Se citează pârâții Rus Liviu și Rus
Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut în
com. Zagra sat. Suplai, nr. 95, jud. Bistrița-Năsăud în dosarul nr. 492/265/2019 al
Judecătoriei Năsăud, cu termen de judecată la data de 20 ianuarie 2022, în proces
cu Rus Leonida având ca obiect succesiune.
l Se citează pentru data de 19.11.2021, ora
11,00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din
municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2,
judeţul Călăraşi, toți succesibilii defunctului Drogeanu Constantin, CNP
1560915133121, decedat la data de
28.02.2020, cu ultim domiciliu în comuna
Vasilați, sat Vasilați, strada Învățătorului,
nr.11, județul Călăraşi (Dosar 1052/2021).
l Sas Anca -Niculina, cu domiciliul necunoscut, este citată pentru data de 09
Decembrie 2021, ora 12, la sediul notarului
public Stelian Agachi din Botoşani, Calea
Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil,
în dosarul nr. 232 /03.11.2021, privind
succesiunea defunctei DERIHACI
EUGENIA, decedată la data de 04.04.2017,

cu ultimul domiciliu în municipiul Botoşani, Aleea Elie Radu, judeţul Botoşani.
Succesibilul care, fiind citat, nu se prezintă
la dezbaterea succesorală şi nu face dovada
acceptării succesiunii în termenul legal (1
an de la decesul autorului), este prezumat
că a renunţat la moştenire.
l Derihaci Nicolaie -Marian, cu domiciliul
necunoscut, este citat pentru data de 09
Decembrie 2021, ora 12, la sediul notarului
public Stelian Agachi din Botoşani, Calea
Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil,
în dosarul nr. 232 /03.11.2021, privind
succesiunea defunctei Derihaci Eugenia,
decedată la data de 04.04.2017, cu ultimul
domiciliu în municipiul Botoşani, Aleea
Elie Radu, judeţul Botoşani. Succesibilul
care, fiind citat, nu se prezintă la dezbaterea succesorală şi nu face dovada acceptării succesiunii în termenul legal (1 an de
la decesul autorului), este prezumat că a
renunţat la moştenire.
l Alexandroae Marian, cu domiciliul necunoscut, este citat pentru data de 13 Decembrie 2021, ora 12, la sediul notarului public
Stelian Agachi din Botoşani, Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil, în
dosarul nr. 230 /29.10.2021, privind succesiunea defunctului Alexandroae Costică,
decedat la data de 19.09.2021, cu ultimul
domiciliu în localitatea Todireni, judeţul
Botoşani. Succesibilul care, fiind citat, nu se
prezintă la dezbaterea succesorală şi nu face
dovada acceptării succesiunii în termenul
legal (1 an de la decesul autorului), este
prezumat că a renunţat la moştenire.
l Alexandroae Daniela, cu domiciliul necunoscut, este citată pentru data de 13 Decembrie 2021, ora 12, la sediul notarului public
Stelian Agachi din Botoşani, Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil, în
dosarul nr. 230 /29.10.2021, privind succesiunea defunctului Alexandroae Costică,
decedat la data de 19.09.2021, cu ultimul
domiciliu în localitatea Todireni, judeţul
Botoşani. Succesibilul care, fiind citat, nu se
prezintă la dezbaterea succesorală şi nu face
dovada acceptării succesiunii în termenul
legal (1 an de la decesul autorului), este
prezumat că a renunţat la moştenire.
l Se citează pârâtul Olteanu Gabriel, la Judecătoria Pitești, termen 18.11.2021, ora 8.30,
sala 1, în Dosarul 1131/280/2013*, având ca
obiect partaj succesoral, în contradictoriu cu
reclamanta Ștefan Maria si pârâții Olteanu
Cristian, Olteanu Luminița și alții.
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l Societatea Profesională Notarială „Cristolovean”, cu sediul în municipiul Braşov,
B-dul.Griviţei, nr.84, bl.12, sc.D, ap.2,
judeţul Braşov, citează succesibilii legali şi/
sau testamentari ai defunctei Calcea
Mariana, decedată la data de 07.03.2007,
având cod numeric personal
2571023080011, fostă cu ultimul domiciliu
în municipiul Braşov, str.Metalurgiştilor,
nr.3, bl.18, ap.28, judeţul Braşov, fiica lui
Broască Ioan şi Broască Margareta, să se
prezinte în data de 19 ianuarie 2022, la ora
13.00, la sediul societăţii, pentru a participa
la dezbaterea succesiunii acesteia. În caz de
neprezentare la termen, dezbaterea va avea
loc în lipsă, urmând a se proceda conform
prevederilor legale. Relaţii la e-mail:
dancristolovean@yahoo.com sau la telefon
0268.510.768.
l Societatea Profesională Notarială „Cristolovean”, cu sediul în municipiul Braşov,
B-dul.Griviţei, nr.84, bl.12, sc.D, ap.2,
judeţul Braşov, citează succesibilii legali şi/
sau testamentari ai defunctului CALCEA
IOAN, decedat la data de 08.11.2016,
având cod numeric personal
1530519080056, fost cu ultimul domiciliu în
municipiul Braşov, str.Metalurgiştilor, nr.3,
bl.18, ap.28, judeţul Braşov, fiul lui Ioan şi
Eugenia, să se prezinte în data de 19 ianuarie 2022, la ora 13.00, la sediul Societăţii
Profesionale Notariale „Cristolovean” din
municipiul Braşov, B-dul.Griviţei, nr.84,
bl.12, sc.D, ap.2, judeţul Braşov, pentru a
participa la dezbaterea succesiunii acestuia.
În caz de neprezentare la termen, dezbaterea va avea loc în lipsă, urmând a se
proceda conform prevederilor legale.
Relaţii la e-mail: dancristolovean@yahoo.
com sau la telefon 0268.510.768.
l Societatea Profesională Notarială „Cristolovean”, cu sediul în municipiul Braşov,
B-dul.Griviţei, nr.84, bl.12, sc.D, ap.2,
judeţul Braşov, citează succesibilii legali şi/
sau testamentari ai defunctei Voinea Nicoleta, decedată la data de 09.09.2019, având
cod numeric personal 2610416080144, fostă
cu ultimul domiciliu în municipiul Braşov,
str.Aurel Vlaicu, nr.50, ap.1, judeţul Braşov,
fiica lui Voinea Nicolae şi Voinea Maria, să
se prezinte în data de 28 ianuarie 2022, la
ora 13:00, la sediul societăţii, pentru a
participa la dezbaterea succesiunii acesteia.
În caz de neprezentare la termen a succesibililor, dezbaterea va avea loc în lipsă,
urmând a se proceda conform prevederilor
legale. Relaţii la e-mail: dancristolovean@
yahoo.com sau la telefon 0268.510.768.
l Dl. Paraschivescu Victor, domiciliat în
comuna Pietroșița, nr.43A, județul Dâmbovița, este chemat la Judecătoria Pucioasa în
data de 09.12.2021, ora 13.00, în calitate de
pârât în dosarul civil nr. 954/283/2020
având ca obiect Divorț, reclamantă fiind
Paraschivescu Carmen Ramona.
l Se citează Gradassi Lara, la Tribunalul
Dolj, în calitate de intimat pârât în dosarul
civil nr.1187/230/2017 al Tribunalului Dolj,

Secția 1 Civilă, apelant reclamant fiind
Cavicchi Matteo Giovani prin reprezentant
legal Negreanu Maria Mimi, dosar având
obiect hotărâre care să țină loc de act
authentic pentru data de 10.12.2021, ora
9.45, Complet C 6A, sala 6.

DIVERSE
l S.C. Remat S.A., cu punctul de lucru în
Năvodari, DN 22B, Km3, jud.Constanța,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu, pentru activitatea: Turnarea
metalelor neferoase ușoare, activitate prevăzută în categoria 2.5 din Anexa 1 a Legii
nr.278/2013: „Topirea, inclusiv alierea, de
metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de
metale neferoase, cu o capacitate de topire
de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi
cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate
celelalte metale”. Informaţii privind
impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită actualizarea
autorizaţiei integrată de mediu pot fi
consultate zilnic, de luni până joi, între orele
8.30-16.00, și vineri, între orele 8.30-13.30,
la sediul A.P.M.Constanţa, strada Unirii
nr.23. Observaţiile, sugestiile şi propunerile
publicului se primesc, în scris, la sediul
A.P.M. Constanța, strada Unirii nr.23.
l În conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, titularul S.C.
Golmir S.R.L., S.C. Poliform S.R.L. și
Gyorfi Tibor, cu sediul în sat Dumbrăvița,
strada Londra, nr. 16, judeţul Timiș,
tel.0724.927.320, intenţionez să solicit de la
Administraţia Bazinală de Apă Banat
avizul de Gospodărire a Apelor pentru
proiectul: P.U.Z.-Zonă producție nepoluantă, depozitare și servicii, Giarmata,
C.F.nr.412719, 412720, 412721 și 412166,
județul Timiș. Această investiţie este nouă,
urmând a fi realizată din surse proprii de
către S.C.Golmir S.R.L., S.C. Poliform
S.R.L. și Gyorfi Tibor. 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: B-dul 16 Decembrie 1989,
nr.2, Timişoara, judeţul Timiş, telefon:
0256.491.848, fax: 0256.491.798, e-mail:
dispecer@dab.rowater.ro, după data de
25.11.2021.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, administrator judiciar
al societății Adrialy Family SRL cu sediul
în sat Afumați, com. Afumați, str. Linia de
Centură Dreapta nr. 92, cam. 1, jud. Ilfov
J23/4321/2015, CUI 28089114, notifică
deschiderea procedurii generale a insolvenţei societății Adrialy Family SRL
conform Sentinței civile nr. 283/09.11.2021
pronuntată în dosarul nr. 2217/114/2021
aflat pe rolul Tribunalului Buzău. Socie-

tatea are obligaţia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii insolventei să
depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014.
Termenul limită pentru depunerea cererilor
de creanţe este 27.12.2021. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea și
publicarea tabelului preliminar este
17.01.2022.Termenul pentru depunerea
contestațiilor la tabelul preliminar este de 7
zile de la publicarea acestuia in BPI.
Termenul pentru publicarea tabelului definitiv este 07.02.2022. Termenul pentru
continuarea procedurii este 18.01.2022. Se
notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar din mun. Iași, șos. Ștefan cel Mare
și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2,
în data de 24.01.2022 ora 12:00 având ca
ordine de zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor și desemnarea președintelui acestuia.
2.Confirmarea administratorului judiciar și
stabilirea remunerației acestuia. Se notifică
asociații societăţii debitoare cu privire la
faptul că va avea loc Adunarea Asociaţilor
la sediul administratorului judiciar în data
09.12.2021, ora 12:00, în vederea desemnării administratorului special.
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L anuntă
dezbaterea publica a planului și a Raportului de mediu pentru Amenajamentul
fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice-Prunescu Zamfir,
Trotea Constantin, Vonica Anca Elena,
Arnăutu Oana, Popescu Olimpiu-Constantin, Popescu Marius, Oproiu Marcel,
Olaru Vasile, Buligiu Ion, Oproiu
Diana-Valeria, Bodea Simona, Vicol Elena,
Alboiu Iosif , Ciucur Angela, Trantie
Nicolae Asociate Cu Persoana Juridica
Comuna Dănești U.P.I. Drăguțești-Fărcășești, din comunele Fărcășești, Drăguțești,
Dănești, Urdari, Mușetești, extravilan,
județul Gorj, ce va avea loc în data de
12.01.2022 ora 15. Datorită condițiilor
actuale Dezbaterea publică va avea loc pe
email. Documentele pot fi consultate la
sediul Agenției de Protecție a Mediului
Gorj, strada Unirii, nr. 76, la sediul proiectantului S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L, din
comuna Mușetești, sat Stroiești, nr. 221 ,
județul Argeș și pe site-ul APM Gorj http://
www.anpm.ro/web/apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea. În situația în care
nu se va mai prelungi starea de alertă pe
întreg teritoriul țării, dezbaterea publică va
avea loc la cantonul silvic al O.S. Peșteana
din comuna Drăguțești, sat Tîlvești, județul
Gorj. La dezbaterea publică vor participa
autoritățile implicate în implementarea
planului, precum și publicul interesat.
Publicul interesat poate transmite în scris
comentarii și propuneri privind documentele menționate până la data de 12.01.2021,
la sediul Agenției de Protecție a Mediului
Gorj sau prin e-mail la adresa: office@
apmgj.anpm.ro și, de asemenea, poate
participa la ședința de dezbatere publică (in
situația in care nu se va mai prelungi starea
de alertă pe întreg teritoriul țării).

l Comunicat. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Casa De Bucovina –
Club De Munte S.A. informeaza investitorii
ca raportul privind administrarea societatii
in primele 9 luni ale anului 2021 este pus la
dispozitia publicului incepand cu data de
15.11.2021 ora 18:00, dupa cum urmeaza: 1.
in format electronic la adresa www.
bestwesternbucovina.ro 2. in forma scrisa,
la sediul societatii din Gura Humorului,
P-ta Republicii, nr.18, Jud. Suceava.
Raportul pentru pentru primele noua luni
ale anului 2021 contine raportul administratorilor si situatiile financiare pentru data
de 30.09.2021, cu mentiunea ca acestea nu
sunt auditate sau revizuite de auditorul
financiar. Ion Romica Tamas -Director
General si Vicepresedinte al Consiliului de
Administratie Casa De Bucovina –Club De
Munte S.A.
l SC Smart Management Invest SRL cu
sediul in mun. Arad, B-dul Decebal, nr. 2,
cam. 307,et.3, jud Arad, anunta ca a depus
la A.P.M. Bihor – Oradea, documentatia
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de
mediu pentru desfasurarea activitatilor cu
cod CAEN CAEN 4730 – comert cu
amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate; cod CAEN
4671 – comert cu ridicata al combustibililor
solizi lichizi si gazosi si al produselor derivate, pe amplasamentul din municipiul din
comuna Biharia, str. Cetatii, jud. Bihor.
Eventualele sugestii sau observatii se vor
depune in scris sub semnatura la Agentia
pentru Protectia Mediului Bihor, B-dul
Dacia nr. 25/A, Oradea, tel. 0259/444590,
fax. 0259/406588, e-mail: apm@apmbh.ro,
in termen de 15 zile de la aparitia prezentului anunt.
l SC Amco Otopeni SA anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Desființare construcții existente
C1, C2, C3, C4”, propus a fi amplasat în
Șoseaua București-Ploiești, km 13.2, loc.
Otopeni, județ Ilfov. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția
mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii, nr.1,
Sector 6, Bucuresti și la sediul SC Amco
Otopeni SA în zilele de în zilele de luni-vineri, între orele 11.00-13.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului
Ilfov, din strada Aleea Lacul Morii, nr.1,
Sector 6, București, e-mail: office@apmif.
anpm.ro
l Direcția Silvică Mehedinți -Ocolul Silvic
Șimian anunţă publicul interesat asupra
Deciziei de Emitere a Avizului de Mediu
pentru „Amenajamentul Silvic al O.S.Șimian -U.P.I Ostrovul Corbului, U.P.II
Balota, U.P.III Prunișor, U.P.IV Stârmina,
U.P.V Crivina”, propus a se implementa în
județul Mehedinți. Observaţiile publicului
interesat se primesc la sediul: Agenţia
pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, str.
Băile Romane, nr.3, Drobeta-Turnu

Severin, cod 220234, tel.0040252/320.396,
fax: 0040252/306.018, e-mail: office@
apmmh.anpm.ro. Varianta finală a Amenajamentului Ocolului Silvic Șimian poate fi
consultată pe site-ul titularului: http://
drobeta.rosilva.ro/rnp/alte_
informatii__p_1454.htm
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator judiciar
al Concret Global Construct SRL
desemnat prin Hotararea nr.5642 din data
de 10.11.2021, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 22018/3/2021, notificã deschiderea
procedurii insolventei prevazuta de Legea
nr. 85/2014 împotriva Concret Global
Construct SRL, cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 5, Strada Humuleşti, Nr.
100-102, Camera 2, CUI 36702260, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/14458/2016. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Concret Global Construct SRL
vor formula declaratie de creanta care va
fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 22018/3/2021, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului 27.12.2021; b)
termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 17.01.2022; c)
termenul pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv la 11.02.2022; d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 24.01.2022, ora 14.00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de
26.11.2021, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

SOMAȚII
l Romania. Judecatoria Agnita, Judetul
Sibiu. Dosar nr. 377/174/2021 din
13.10.2021. Somatie Potrivit incheierii de
sedinta din data de 07 octombrie 2021
pronuntata de Judecatoria Agnita in dos.
377/174/2021. In temeiul art. 130 din
Decretul -Lege nr.115/1938, se instiinteaza
orice persoana interesata ca reclamantul
posesor Bortis Viorel Traian dom.in
Agnita, sat Coves, nr.246, jud. Sibiu a
formulat actiune civila avind ca obiect,
dobindirea dreptului de proprietate ca
efect al uzucapiunii asupra cotei de 5/10
din imobilul situat administrativ in oras
Agnita, sat Coves, nr. 246 jud.sibiu: 1. nr.
top. 117 curte, nr. cadastral top 117-C1,in
suprafata de 4295 mp din CF 100112
Agnita, nr. vechi 51, situat in Agnita, sat
Coves, nr. 246 jud. Sibiu proprietatea tabulara a numitilor Cioca Maria, Cioca
Victoria minora, Cioca Versavia, Cioca
Sofia, Cioca Traian. Someaza persoanele
interesate sa faca opozitie, in caz contrar,
in termen de 30 de zile de la emiterea celei
din urma publicatii, se va trece la judecarea cererii.
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l Judecătoria Gurahonţ, judeţul Arad,
dosar nr.656/238/2021, operator 3078/2868.
Somație. Prin cererea înregistrată sub
dosar nr.656/238/2021 la Judecătoria
Gurahonţ, petenta Adam Leliana-Valeria,
cu domiciliul în oraşul Ineu, str.Mihail
Sadoveanu, nr.21, jud.Arad, în contradictoriu cu pârâtul Olari Ionel Gheorghe, cu
domiciliul în mun.Timişoara, str.Luceafărul, nr.6, bl.17, sc.B, ap.3, jud.Timiş şi
pârâţii Olar Niculae lui George şi Olari
loan, ambii cu dom.nec., solicită înscrierea
dreptului de proprietate pe titlul de uzucapiune asupra imobilului înscris în CF
nr.157 Rostoci, cu nr.top.590 casă cu nr.
vechi 45 la Lazu Mare intravilan în suprafaţă totală de 5755mp, asupra căruia
figurează proprietari tabulari: -sub B1
-Olari Nicolae, în cotă de 1/9 parte cu titlu
de localizare dobândit prin lege; -sub B2
-Olari loan, în cotă de 5/9 parte cu titlu de
donaţie; -sub B3- Olari Valeriu George, în
cotă de 3/9 parte cu titlu de moştenire.
Petenta susţine că a folosit acest imobil
împreună cu antecesorii săi de peste 70 de
ani în mod public, paşnic, continuu şi sub
nume de proprietari în localitate. În urma
acesteia sunt somaţi în baza art.130 din
Decretul-Lege nr.115/1938 toţi cei interesaţi ca, de îndată, să înainteze opoziţie la
Judecătoria Gurahonţ, deoarece în caz
contrar în termen de o lună de la această
publicare se va proceda la rezolvarea
cererii. Prezenta somaţie se va afişa timp
de o lună la tabla de afişare a Judecătoriei
Gurahonţ, B.C.P.I.Gurahonţ, la tabla de
afişare a Primăriei Comunei Pleşcuţa, jud.
Arad, iar conţinutul somaţiei va fi publicat
într-un cotidian naţional.
l România, Judecătoria Sighişoara, Sighişoara, str.Justiţiei, nr.3, jud.Mureș, telefon:
0265.771.851, fax: 0265.773.728,
nr.2276/308/2021 din 03.11.2021. Somație.
În temeiul art.130 al.2-4 din Decret Lege nr.
115/1938 Judecătoria Sighişoara invită pe
cei interesaţi să facă opoziţie la acţiunea
reclamantei Unitatea Administrativ Teritorială Vânători, cu sediul în localitatea Vânători, str.Principală, nr.43, jud.Mureş, de a se
constata dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului,
casă şi teren, în suprafaţă de 1440 mp,
situat în localitatea Archita, jud.Mureş,
înscris în CF nr.52268 Vânători, nr. top. 187,
188. Prezenta somaţie se afişează la Judecătoria Sighişoara, Primăria Comunei Vânători şi se va publica pe cheltuiala
reclamantei într-un ziar de largă răspândire.

LICITAȚII
l The Bigb Food SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL scoate la vânzare in
bloc prin licitaţie publică o serie de bunuri
mobile pentru desfasurarea activitatii de
shaormerie: mese de lucru, aparate pentru
shaorma, dulapuri frigorifice, instalatie
incalzire-ventilatie etc. pornind de la pretul
de 29.957,42 lei TVA inclus. Lista completa
a bunurilor se poate studia la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel putin o zi
inaintea datei licitatiei, ora 15.00. Licitatia
va avea loc in data de 25.11.2021, ora 14.00
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în data
de 02.12.2021 si 09.12.2021 la aceeaşi oră,
în acelaşi loc.
l Asesoft Technologies SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică stand mobil
calibrare echipamente achizitie ECG EEG
(63.407 lei) și stand mobil teste de electrosecuritate (84.992 lei). La prețurile menționate se adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în
18.11.2021, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în zilele de 25.11.2021, 02.12.2021
și 09.12.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Acvila Petroprod Trading SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică proprietate
imobiliară compusa din teren intravilan în
suprafață de 1.756 mp și clădire nefinalizată P+E mansardat cu Scd de 337 mp,
situată în com. Păulești, sat Cocoșești, la
prețul de 976.240 lei. Licitaţia va avea loc în
25.11.2021, ora 14/30 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. Persoanele interesate se pot
programa pentru vizionare la numărul de
telefon susmentionat, iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de la sediul
lichidatorului judiciar şi vor depune documentația însoțită de taxa de garanţie de
10% din prețul de pornire cu cel putin o zi
înainte de data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de
02.12.2021 și 09.12.2021, aceeaşi oră, în
acelaşi loc.

l Editura Prahova SA prin administrator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică Dacia 1305, motorină,
2006, 240.000 km, baterie descărcată,
nefuncțională, uzură generală la prețul de
944,50 lei, precum și chioscuri mobile
pentru distribuirea presei: 21 chioscuri la
prețul de 1.715,40 lei/buc., 2 chioscuri la
prețul de 1.743,90 lei/buc, 15 chioscuri la
prețul de 1.772,70 lei/buc., 4 chioscuri la
prețul de 1.801,20 lei/buc. si 2 chioscuri la
prețul de 2.430 lei/buc. La prețurile de
pornire se adauga TVA. Persoanele interesate vor cumpăra dosarele de prezentare de
la administratorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 25.11.2021, ora 14/00 la
sediul administratorului judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de 02.12.2021
și 09.12.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Municipiul Petroşani – prin Serviciul
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, cu
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie
1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon
0254/541220, 0254/541221, fax
0254/545903, cod fiscal 4468943, adresa de
e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.com
organizează: - licitaţie publică în vederea
atribuirii contractului de închiriere al unui
spațiu pentru cultură fizică (sală de sport),
în suprafață utilă de 275,16 mp, situat în
incinta Stadionului “Petre Libardi” din
municipiul Petroșani, str. Lunca, nr.100, în
vederea desfășurării de activități de pregătire fizică, fitness și culturism, af lat în
Inventarul domeniului public al municipiului Petroșani la poziția nr.552, notat în
C.F. 65726 Petroșani, nr. cadastral 65726; licitaţie publică în vederea atribuirii
contractului de închiriere al unui imobil
(clădiri în suprafață totală de 314,0 mp și
teren aferent în suprafață de 714,0 mp),
situat în municipiul Petroșani, str. Dacia,
nr.9, în vederea desfășurării unor activități
religioase, aflat în Inventarul domeniului
public al municipiului Petroșani la poziția
nr.479; imobilul teren aparține domeniului
privat al municipiului Petroșani iar
construcțiile aparțin domeniului public,
fiind înscrise în C.F. 64217 Petroșani, nr.
cadastral 64217. Ofertele se depun într-un
exemplar până la data de 08.12.2021, ora
9.00 şi se vor deschide în şedinţa publică
din data de 08.12.2021, orele 11.00 respectiv
13.00, în sala de şedinţe, la sediul instituţiei.
Relaţii, detalii, clarificări cât și documentaţia de atribuire se pot obţine până la data
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de 26.11.2021, de la Serviciul Urbanism și
Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, camera 37,
telefon 0254-541220(1), int.131. Instanţa
competentă în soluţionarea eventualelor
litigii: Tribunalul Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, Deva, telefon 0254/211574,
fax 0254/216333, e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro; termenele pentru sesizarea
instanţei: conform prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.
Costul documentaţiei de atribuire este de
30 lei şi se va achita la casieria din cadrul
Primăriei municipiului Petroşani, parter.
Ofertele se depun la sediul instituţiei, biroul
de registratură, camera 5 sau 7.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Welan Holdings Investment SRL
desemnat prin sentinta civila nr. 9420 din
data de 24.11.2015, pronuntata in dosar nr.
15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor imobile
af lat in proprietatea Welan Holdings
Investment SRL constand in proprietate
imobiliara in zona rezidentiala reprezentata
de lot de teren cu numar cadastral 201176
in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti,
str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189,
sector 6, cu deschidere directa stradala si
proprietate imobiliara in zona rezidentiala
reprezentata de lot de teren cu numar
cadastral 201178 in suprafata de 635 mp,
situat in Bucuresti, str. Prelungirea
Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, in valoare
totala de 29.376 euro inclusiv TVA.
Vanzarea bunurilor imobile apartinand
societatii falite se va organiza in data de
02.12.2021 ora 14.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunurile nu se
vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza licitatii saptamanale, la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, 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. Caietul de sarcini
se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea

Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
Costul caietului de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.021.227.28.81/0721.236.313.
l Meandros Shipping & Trading SRL prin
lichidator judiciar BFJ Consulting Group
SPRL, in dosar 14365/118/2011 valorifica
prin licitaţie publica teren intravilan
260.588mp situat în Giurgiu, Careul Platforma Chimică nr.3, șoș. Sloboziei Km. 4,
începând de la prețul de 938.116,80 EURO
(exclusiv TVA). Licitaţia va avea loc în data
de 30.11.2021, ora 17:00, cu repetare în
data de 07.12.2021, ora 17:00, cu repetare
în data 14.12.2021 ora 17:00, cu repetare în
data 21.12.2021 ora 17:00, la sediul lichidatorului judiciar din str. Negoiu nr. 8, bl. D
14, sc.2, et.2, ap.30, sector 3 București.
Informații suplimentare: office@bfj.ro,
www.licitatii-insolventa.ro.
l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Renault Clio, nr. inmatriculare
DB-06-WEL, an fabricatie 2007, pret
pornire licitatie –750,00 Euro exclusiv TVA;
2.Citroen C5 nr. inmatriculare DB-08-EKV,
an fabricatie 2001, pret pornire licitatie
–330,00 Euro exclusiv TVA; Autoturismele
se vand in mod individual. 3.Bunuri mobile
de tip mijloce apartinand Tehnofarm Valleriana in valoare de 2.170,28 Euro exclusiv
TVA; -Pretul de pornire al licitatilor pentru
autoturisme si pentru bunurile mobile de tip
mijloace apartinand Tehnofarm Valleriana
SRL reprezinta 30% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon
in prealabil la 021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini pentru autoturisme si pentru
bunurile mobile de tip mijloace este de
500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de: -consemnarea
in contul nr. RO76BREL0002001680810100
deschis la Libra Internet Bank, cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile
pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel
mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului de
sarcini, ce poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK –Sucursala Dorobanti sau in numerar la sediul
acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr. 71, et.

5, cam. 502-505, sector 1. Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile de tip
mijloace, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 22.11.2021, ora 15:30, iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
in data de 29.11.2021, 06.12.2021,
13.12.2021, 20.12.2021, ora 15:30. Toate
sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector
1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
l Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în
Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr.296/27.10.2021 și OUG nr.57/2019,
anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru concesionarea unui imobil,
aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș. Imobilul este situat în intravilanul municipiului Mediaș Șos.Sibiului f.n.,
identificat în CF Mediaș nr.114424 sub nr.cadastral/nr.topografic 114424 teren intravilan
în suprafață de 1.808 mp. Licitația va avea
loc în data de 08 decembrie 2021, la sediul
Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu
Coposu nr. 3 ora 11:00. Prețul minim de
pornire a licitației este de 11.000 lei, reprezentând redevența minima anuală. Procurarea
documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 16
noiembrie 2021 – 07 decembrie 2021 ora
15.oo la Centrul de Informare Cetățeni din
cadrul Primăriei Municipiului Mediaș. Informații suplimentare se pot obține zilnic de la
Primăria Municipiului Mediaș sau la tel.
0269803816 sau 0269803818.

PIERDERI
l Complexul Muzeal Național Neamț
anunță pierderea certificatului de deținător
arme de foc neletale seria CD, nr.1832 emis
la data de 06.06.2006 aparținând Muzeului
de Istorie Roman. Instituția declară nul
certificatul sus menționat.
l Sc Valgold SRL, cu sediul în Bolintin
Vale, str.Republicii, bl.B2, Sc.A, Ap.1, et.1,
județul Giurgiu, declar pierdute: carte de
intervenție și registrul special pentru casa
de marcat DATECS DP-25 seria fiscală
DB4200032582 și casa de marcat DATECS
DP-25 seria fiscală DB4200032583.
l Firma SC Cătălin Ciortan Taxi SRL
declară pierdută plăcuță autorizație taxi
nr.1297, DJ-16-CIO.

