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OFERTE SERVICIU
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organizează în data de 20.11.2020
concurs recrutare 1 Şofer autobuz şi
1 Lucrător pentru salubrizare spaţii
verzi. Detalii la 0721.490.200.
l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în data de 20.11.2020 concurs
recrutare pentru 1 post de Muncitor
necalificat. Detalii la 021.424.43.62.
l Ofertă serviciu muncitori calificați
și necalificați. SC Instal East Montaj
SRL, societate în domeniul lucrări de
instalații electrice, angajează muncitori necalificați, electricieni, instalatori. Program: L-V, 8.00-18.00. Vă
rugăm să transmiteți CV la: instaleast@gmail.com. Tel.0723.420.775.
l SC Formula Mobilis SRL Resița,
angajează secretară. Cerințe: se solicită cunoștințe operare PC:
Windows, Internet, Office (Word,
Excel), abilități de comunicare,
cunoașterea limbii ruse, ucrainene și
a unei limbi de circulație internațională, cazier judiciar. Se oferă: salariu
de bază minim brut de 2.230Lei,
contract individual de muncă pentru
1 (un) an cu posibilitatea de prelungire, durata timpului de lucru de 8
ore/zi; 40 ore /saptămână, concediu
anual de odihnă: 20 zile lucrătoare
plătite. Asteptăm CV-urile la adresa
de e-mail: expertfinancia2011@
gmail.com, împreună cu copii după
actele solicitate până la data de
18.11.2020 urmând ca la 19.11.2020
să aibă loc selecția dosarelor.
Persoana selectată va fi ulterior
contactată telefonic.
l Consiliul de administratiel al S.C.
Solceta S.A. Stei, str. Cuza Voda nr.
13, jud. Bihor, anunţă începerea
procesului de selecţie pentru 1 (un)
membru in Consiliul de Administraţie al S.C.Solceta S.A., în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare si a dispoziţiilor prevăzute de
procedura de selecţie care va consta
în depunerea de către candidaţi a
unui dosar de candidatură însoţit de
declaraţia de intenţie şi susţinerea
unui interviu de selecţie, după următorul calendar: Depunerea candidaturilor se va face până în data de
18.12.2020, ora 15:00. Selecţia dosarelor şi întocmirea listei scurte se va
face până în data de 22.12.2020;
Interviul de selecţie se va susţine în
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor. Relatii
suplimentare cu privire la desfasurarea selectiei si continutul dosarului
pentru inscriere se obtin pe site-ul
societatii www.solceta.com la secretariat - telefon 0259332270.

l Primăria Comunei Punghina,
Județul Mehedinți organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei în regim contractual, vacantă, de Administrator
public din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei Punghina,comuna
Punghina, judetul Mehedinţi, în
perioada: 14-16 decembrie 2020 şi
constă în susţinerea a două probe:
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Punghina
şi la telefon nr. 0252/392355.
l Şcoala Gimnazială Nr. 2 Tânganu,
cu sediul în Tânganu, str.Burebista,
nr.35, judeţul Ilfov, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Informatician 0.50, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 11.12.2020, ora 09:00; -Proba
practică în data de 14.12.2020, ora
09:00; -Proba interviu în data de
15.12.2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: Superioare; -vechime: un an;
-să mai fi lucrat într-o unitate de
învăţământ. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la
sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2
Tânganu. Relaţii suplimentare la
sediul: tel 021/369.56.26, persoană de
contact: Muntean Melania, telefon
0769.089.335.
l Direcţia Generală de Asistenţa
Socială și Protecţia Copilului Galaţi,
Județul Galați, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante,
conform prevederilor Hotărârii
Guvernului 286/2011(*actualizată*).
I.Instructor de educație -31 posturi.
Condiţii de participare: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-fără condiţii de vechime. II.Infirmieră -4 posturi: -studii generale/
medii +curs de cruce roşie/program
național de pregătire a infirmierelor;
se pot înscrie și persoane care
urmează cursul; -fără condiţii de
vechime. Proba scrisă în data de
14.12.2020, ora 09:00 şi interviu în
data de 16.12.2020, ora 10:00, la
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Galați. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, adică
până la data de 03.12.2020, la sediul
Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Galați.
Relaţii suplimentare la sediul Direc-

ției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Galaţi, din
Strada Brăilei, nr.138B. Persoana de
contact: Munteanu Ionica, telefon
0236/311.086; 0372/848.112.
l Școala Gimnazială Nr.1 Românești, cu sediul în loc.Românești,
com.Românești, jud.Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: 2
norme îngrijitor, perioadă nedetermin a t ă , c o n f o r m H . G . n r.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 11 decembrie 2020, ora
10:00; -Proba interviu în data de 15
decembrie 2020, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: Învățământ obligatoriu (minim 10 clase); -vechime: Nu
necesită. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Românești. Relaţii suplimentare la sediul:
Școlii Gimnaziale Nr. 1 Românești,
persoană de contact: Avădăni
Gabriela, telefon 0759.698.216, fax
0231/565.025, E-mail: scoalaromanesti@yahoo.com
l Primăria Comunei Lunca, cu
sediul în comuna Lunca, str.Principală, nr.129, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: asistent medical comunitar debutant pe perioadă nedeterminată, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.12.2020, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 17.12.2020, ora
12:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: postliceale sanitare; -vechime: nu se solicită; -să fie membru al Ordinului
asistenților medicali generaliști,
moașelor și asistenților medicali din
România; -cunoștințe operare calculator: nivel mediu; -are cetățenia
romană; -cunoaște limba română,
scris și vorbit; -are capacitate deplină
de exercițiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Lunca. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei Lunca, persoană de
contact: Cojocaru Manuel Viorel,
telefon 0247/358.362.
l Unitatea Militară 01594 Lungeşti,
din Ministerul Apărării Naţionale,
cu sediul sat Stănești Lunca, comuna
Lungești, Județul Vâlcea, organi-
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zează concurs pentru ocuparea
următorului post de personal civil
contractual vacant, conform
H.G.nr.286/2011 astfel: -muncitor
calificat IV (instalator apă-canal) /
studii medii; generale la formaţiunea
de cazarmare din U.M.01593 Bascov
(structura subordonată U.M.01594
Lungeşti, vechime în specialitate;
-11.12.2020, ora 10:00 -proba practică; -18.12.2020, ora 10:00 -interviul.
Data limită de depunere a dosarelor
-03.12.2020, ora 16:00. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul U.M.01594
Lungeşti, comuna Lungeşti, sat
Stăneşti-Lunca, jud.Vâlcea. Detaliile
organizatorice necesare vor fi afişate
la sediul U.M.01594 Lungeşti, site-ul
S.M.Ap. www.defense.ro şi pe
portalul posturi.gov.ro. Date de
contact ale secretariatului, la telefon
0249/472.540 interior 122.
l Ministerul Apărării Naționale prin
U.M.02215 București, organizează
concurs de ocupare a 1 (unu) post
vacant de personal civil contractual
-referent de specialitate gr.III la
Compartimentul Planificare Logistică: -studii: studii universitare cu
diplomă de licență în domeniul
Științe economice, administrative
(drept) și inginerești; -vechime în
specialitate și în muncă: minim 6
luni pe funcții cu studii superioare.
Data limită de depunere a dosarelor:
02.12.2020, ora 15:00. Concursul se
va desfășura astfel: -selecția dosarelor: 04.12.2020; -proba scrisă:
11.12.2020, ora 10:00; -interviu:
17.12.2020, ora 10:00. Depunerea
dosarelor și organizarea concursului
se vor face la sediul U.M.02215
București, din b-dul Ghencea, nr.3537, sector 5, unde vor fi afișate tematica și bibliografia, precum și detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului: Proteasa
Constantin telefon: 0723.687.716.
l Centrul Medical de Diagnostic și
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne,
organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată,
prin recrutare din sursă externă, în
condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul
muncii, republicată, H.G. nr.
286/2011, H.G. nr. 355/2007,
O.M.A.I. nr. 23/2015, O.M.A.I. nr.
291/2011, toate cu modificările și
completările ulterioare, și având în
vedere Nota-raport nr. 1026103 din
19.10.2020 privind aprobarea încadrării prin concurs a unor posturi și
Nota-raport nr. 1133936 din
26.10.2020 a 2 (două) posturi de
registrator medical la Biroul Secretariat, Documente clasificate și Relații
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Publice, prevăzute la poziţiile 75 și 76
din statul de organizare al Centrului
Medical de Diagnostic și Tratament
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale; Se solicită: -studii:
studii liceale, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă: 6
luni; Pentru înscrierea, candidații
vor transmite dosarul de concurs,
exclusiv în format electronic, până la
data de 03.12.2020, ora 12:00, la
adresa de e-mail bru.cmdtank@mai.
gov.ro. Concursul se va desfășura la
sediul Centrului Medical de
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”
Bucureşti din municipiul București,
strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5,
astfel: -03-04.12.2020- selecţia dosarelor de concurs; -11.12.2020- proba
scrisă (test grilă); -16.12.2020- proba
practică; -21.12.2020- interviul.
Relații suplimentare privind condițiile de participare, documentele
necesare, calendarul de desfășurare
a concursului, tematica și bibliografia
se pot obține de la sediul Centrului
Medical de Diagnostic și Tratament
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, telefon
021.303.70.80, interior 30.542,
precum și pe pagina de internet
www.cmdta.mai.gov.ro, secţiunea
-Carieră- Anunţuri.
l Centrul Medical de Diagnostic și
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne,
organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată,
prin recrutare din sursă externă, în
condiţiile Legii nr.53/2003 –Codul
muncii, republicată, H.G. nr.
286/2011, H.G. nr. 355/2007,
O.M.A.I. nr.23/2015, O.M.A.I. nr.
291/2011, toate cu modificările și
completările ulterioare, și având în
vedere Nota-raport nr. 1026103 din
19.10.2020 privind aprobarea încadrării prin concurs a unor posturi și
Nota-raport nr. 1026144 din
03.11.2020, a două posturi de asistent medical principal, personal
contractual cu studii postliceale, la
Asistență medicală de specialitate–
Specialități clinice– Balneologie,
Medicină fizică și Recuperare medicală, poziţiile 275 și 277 din statul de
organizare al Centrului Medical de
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”
Bucureşti, subordonat Direcției
Medicale; Se solicită: •studii medii
liceul sanitar cu durata de 5 ani sau
echivalare de studii/ studii postliceale
sanitare sau echivalente sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare
conform H.G. nr. 797/1997 privind
echivalarea studiilor absolvenţilor
liceelor sanitare, promoţiile 19761994 inclusiv cu nivelul studiilor
postliceale sanitare în specialitatea
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Balneofizioterapie; •vechime în
specialitate de 5 ani ca asistent
medical. Pentru înscrierea, candidații vor transmite dosarul de
concurs, exclusiv în format electronic, până la data de 03.12.2020,
ora 14:00, la adresa de e-mail bru.
cmdtank@mai.gov.ro. Concursul se
va desfășura la sediul Centrului
Medical de Diagnostic și Tratament
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din municipiul
București, strada Mihai Vodă, nr. 17,
sector 5, astfel: -04.12.2020- selecţia
dosarelor de concurs; -11.12.2020proba scrisă (test grilă); -16.12.2020interviul. Relații suplimentare
privind condițiile de participare,
documentele necesare, calendarul de
desfășurare a concursului, tematica
și bibliografia se pot obține de la
sediul Centrului Medical de
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”
Bucureşti, telefon 021.303.70.80,
interior 30.542, precum și pe pagina
de internet www.cmdta.mai.gov.ro,
secţiunea -Carieră- Anunţuri.
l Primăria municipiului Buzău, cu
sediul în Buzău, strada Piaţa Daciei,
nr. 1, în baza prevederilor O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ
cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate
cu prevederile art. II din Legea nr.
203/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea a 7 (șapte) funcţii publice
de execuţie vacante, pe perioadă
nedeterminată cu nomă întreagă,
durata timpului de lucru fiind de 8
ore/zi, 40 de ore/săptămână, din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău,
după cum urmează: a) Serviciul
Evidență-Administrare Patrimoniu
și Licitații, 3 posturi: Referent, clasa
III, grad profesional superior; Consilier, clasa I, grad profesional superior; Inspector, clasa I, grad
profesional superior. b) Birou
Cadastru Imobiliar și Edilitar,
Avizări, 1 post: Referent, clasa III,
grad profesional superior. c)Birou
Comerț și Transporturi Locale, 1
post: Inspector, clasa I, grad profesional superior. d)Serviciul Gospodărie Urbană și Protecția Mediului,
2 posturi: Referent, clasa III, grad
profesional superior; Inspector, clasa
I, grad profesional principal. Condiţiile generale de participare la
concurs: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) şi alin. (3),
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l România. Curtea De Apel Bucureşti. Secţia I Penală. Dosarul Nr. 22606/3/2015. Materia: Penal. Stadiul procesual al dosarului: Apel.
Obiectul dosarului: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP). Citaţie emisă la data de 06 Noiembrie 2020. Destinatar: Teglaş Traian, Abouriţei Cristian, Andrei Silviu, Badea Costel, Băcanu Adrian, Bălan Elena, Bejan Victor, Bereucă Traian,
Bîju Marian, Boşneanu Ion, Breban Anton, Bugeac Radu, Bujor Mircea, Burcea Ionel, Burlacu Gheorghe, Burtea Adrian, Buturugă
Costel, Calotă Marius Bogdan, Călin Nicolae, Călinescu Octavian Ionuţ, Cătălinoiu Dumitru, Cimpoi Vasile Daniel, Cîrjan Dima, Cone
Florea, Constantinescu Dumitru, Corniţă Dorina, Costache Ion, Costache Ionuţ Alexandru, Cristea Marian, Demeter Dorel Iulian,
Dinu Sorin Mihai, Dinu Ştefan Gheorghe, Dumitru Mihai, Efta Marius, Făgărăşanu Constantin, Fătu Ana Cristina, Fătu Viorel, Feder
Constantin, Flaugiu Florian Dănuţ, Florea Ionel, Fumea Gheorghe, Gani Galip, Gheorghe Mihai, Gheorghiţă Marcel Mircea, Giogu
Răzvan, Roman (Gîfei) Loredana, Grădinaru Bogdan Constantin, Grigore Valerică, Guran Constantin, Guran Dobre, Horeica Adrian,
Iancu Ionel, Ichim Vladimir Constantin, Iconaru Ion Eugen, Ioniţă Alin, Iordache Vasilică, Isa Nejla, Istrate Dănuţ, Lala Dorin,
Manolache Laurenţiu, Mardar Dumitru, Marinescu Dorel Florian, Mihai Gheorghe, Mihai Petrică, Mihalache Viorel, Moise Marius
Săndel, Moise Mircea, Mortu Viorel, Munteanu Lenuţa, Mureşan Marin, Nastasă Mihaela Didina, Nica Mircea, Nichitoi Gheorghe,
Nicolae Ion, Nicolaescu (Nicolescu) Valentin, Niculae Marian, Niculescu Cristian Flavius, Niculescu Gheorghe, Niţă Bogdan, Niţică
Adrian, Oprea Creţu Mihai, Oprea Dan, Oprişanu Petre, Otcă Costel Marian, Panait Mihai, Pană Petruţa, Păun Nelu, Petcu Virgil,
Petre Marian, Petrescu Ionel, Petrişor Cristian, Pîrvu Marinică, Pleşca Mihai, Pojoranu Dumitru Mircea, Popescu Valentin
Gheorghe, Popovici Dragoş, Popovici Sebastian, Predescu Octavian Constantin, Prună Nicolae, Pruteanu Cristinel, Puţeanu Mihai,
Radu Elena, Raus George Michael, Rizea Ionica, Daria Maria, Rotariu Romică Mitică, Rotaru Claudiu Gheorghe Adrian, Silistră
Marius, Sîrbu Dumitru, Spătaru Dragoş Daniel, Sprîncenatu Daniela, Stan Gheorghe, Stan Marian Eugen, Stan Marius, Stanciu Vasile,
State Constantin, Stăncescu Ioana Mădălina, Stemate Romeo, Ştefan Victor, Şufaru Cristinel, Şut Pavel Ştefan, Tabarcea Gheorghe,
Tocală Ovidiu Virgil, Todiraşcu Daniel, Todoruţ Ion, Trandafir Elena, Tuderoiu Cosmin Nicolae, Tudor George, Tufaru Ciprian
Ovidiu, Tunsu Cătălin Marian, Turcan Grigore, Ungureanu Ovidiu, Ursu Emilian, Vasile Costel, Vătămanu Neculai, Velicu Valentin,
Vlăduţ Vergică, Zaharia Ionuţ, Zaharia Radu, Zainea Mihai, Dobre Ion Alexandru, Andreiu Angelo Cristian, Cadar Marian, Chirilă
Victor Costel, Iordăchescu Adrian, Pavel, Laurenţiu Cristinel, Robu Marin, Ştefan Lucica. Stimată doamnă/Stimate domn, sunteţi
chemat în această instanţă, camera P55- Ioan Tanoviceanu, Complet s1 c10 a, în data de 27 Noiembrie 2020, ora 11.30, în calitate de
intimat în dosarul cu obiectul: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP). Menționăm că: partea citată are
dreptul la un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. Asistența juridică
este asigurată atunci când cel puțin unul dintre avocații părții citate este prezent; prevederea nu se aplică în cazul martorilor.
În cazurile prevăzute de art.90 şi art.93 alin.4 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, apărarea este obligatorie, iar
în cazul în care partea nu îşi alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un apărător din oficiu; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. În vederea exercitării dreptului la apărare, partea citată poate să consulte dosarul
aflat la arhiva instanţei; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. Partea căreia, personal, prin reprezentant sau apărător
ales sau prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat în mod legal citaţia pentru un
termen de judecată nu mai este citată pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste termene, cu
excepţia situaţiilor în care prezenţa acesteia este obligatorie potrivit legii; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. În
caz de neprezentare nejustificată urmare a citării sau sustragere de la primirea citaţiei, o persoană poate fi adusă în faţa
instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere. L.S. Președinte (ștampila), semnătura grefierului.

din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare. a)Condiţiile specifice de participare la
concurs pentru funcțiile publice de
execuție vacante din cadrul Serviciului Evidență-Administrare Patrimoniu și Licitații: Referent, clasa III,
grad profesional superior: studii
liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat,
profil tehnic; minimum 7 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice.
Consilier, clasa I, grad profesional
superior: absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești; minimum
7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice. Inspector, clasa I, grad
profesional superior: absolvenţi de
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor
administrative; minimum 7 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice.
b) Condiţiile specifice de participare
la concurs pentru funcția publică de
execuție vacantă din cadrul Biroului
Cadastru Imobiliar și Edilitar,
Avizări: Referent, clasa III, grad
profesional superior: studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
profil real din filiera teoretică;
minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării

funcţiei publice. c)Condițiile specifice de participare la concurs pentru
funcția publică de execuție din
cadrul Biroului Comerț și Transporturi Locale: Inspector, clasa I, grad
profesional superior: absolvenţi de
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; minimum 7 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. d) Condițiile
specifice de participare la concurs
pentru funcțiile publice de execuție
din cadrul Biroului Gospodărie
Urbană și Protecția Mediului: Referent, clasa III, grad profesional
superior: studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat, profil
tehnic; minimum 7 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Inspector,
clasa I, grad profesional principal:
absolvenți de studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă, minimum 5
ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice.
Calendarul privind desfășurarea
concursului: data afişării anunţului:
17.11.2020; primire dosare:
17.11.2020 - 07.12.2020; selecţia
dosarelor de înscriere: 08.12.2020 14.12.2020; proba scrisă: 17.12.2020,
ora 10:00; interviul: 22.12.2020, ora
10:00. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20
zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,

la sediul Primăriei municipiului
Buzău (camera 23), Serviciul
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională)
şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.
49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei municipiului Buzău, din
Buzău, str. Piaţa Daciei, nr. 1, la
camera nr. 23 şi la telefon
0238/721407. Bibliografia şi condiţiile de participare la concurs se
afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei municipiului Buzău.

CITAȚII
l Stan M. Gheorghe, cu ultimul
domiciliu cunoscut în satul Pădureţi,
comuna Lunca Corbului, judeţul
Argeş, este citat la Judecătoria
Costeşti, jud. Argeş, vineri,
20.11.2020, ora 11:00, în Dosarul nr.
498/214/2014*.
l Numiţii Friess Ana, născută
Sachs şi Sachs Gheorghe sunt
chemaţi la Tribunalul Arad, camera
204 pentru data de 4 decembrie
2020, în calitate de intimați în
dosarul civil nr. 12403/55/2019
având ca obiect dobândirea cu titlu
de uzucapiune a cotei de 2/16, din
imobilului situat în municipiul Arad,
str. Clopotului nr. 62, imobil înscris
în CF nr. 319897 Arad, nr. top. 559 -

560/b, constând în casă în suprafață
de 299 mp., reclamant fiind Balazs
Maria.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numiţii:
Pătulea Gheorghe cu domiciliul în
comuna Mihăeşti, sat Munteni, jud.
Vâlcea în calitate de intimat în
dosarul civil nr.2991/90/2020, cu
termen de judecată la data de
20.11.2020, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea; Ruszi Adalbert cu domiciliul
în oraş Ocnele Mari, strada Teica
nr.26, jud. Vâlcea în calitate de
intimat în dosarul civil
nr.557/90/2020, cu termen de judecată la data de 20.11.2020, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numiţa
Păunescu (fostă Grozavu) MariaAlina, cu domiciliul legal în Com.
Pietrari, Sat Pietrarii de Sus, Jud.
Valcea, în calitate de intimat în
dosarul civil nr. 2953/90/2020, cu
termen de judecare în data de
20.11.2020, având ca obiect încetarea măsurii de plasament și reintegrarea copilului în familia naturală,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Romania, Judecatoria Sighisoara,
telefon.0265.771.851, fax.
0 2 6 5 . 7 7 9 . 0 3 2 , d o s a r n r.
2756/308/2020, obiectul cauzei:
uzucapiune, reclamanta: Furnea

Marți, 17 noiembrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

Elisabeta Paraschiva; emisa la
06.11.2020-SOMATIE: in temeiul
dispozitiilor art.130 din Decretul
Lege nr.115/1938, Judecatoria Sighisoara, prin rezolutia din data de
03.11.2020 din dosarul
2756/308/2020, invita pe cei interesati sa faca opozitie la actiunea
reclamantei Furnea Elisabeta Paraschiva domiciliata in Sighisoara, str.
Libertatii nr.56, jud.Mures, de a se
constata dobandirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune cu
privire la imobilul inscris in CF.57.
Mureni A+1 nr.top.3 de natura
gradina intravilan in suprafata de
1144mp si nr.top.319 de natura casa
si curte intravilan in suprafata de
504mp. Cei interesati au posibilitatea sa formuleze opozitie, cu
precizarea ca in termen de o luna de
la afisarea si publicarea somatiei,
judecatoria va proceda la judecarea
cauzei. Prezenta somatie se afiseaza
la imobilul in litigiu, la Judecatoria
Sighisoara, la biroul OCPI.Sighisoara, la sediul Primariei comunei
Vzanatori, jud.Mures si se va
publica intr-un ziar de larga raspandire, de circulatie nationala, cheltuielile necesare acestor formalitati de
afisare si publicare fiind in sarcina
reclamantei Furnea Elisabeta.

DIVERSE
l Declar deschisă procedura de
declarare a morții numitului
Handaric-Clocea Vasile, cu adresa
scriptică: Str.Sarmisegetuza, nr.6,
bl.42, sc.B, ap.6, cu
CNP1571207080066, seria BV,
Nr.322607 cu invitația ca orice
persoană care are cunoștință în legătură cu cel dispărut să comunice
datele pe care le are cu privire la
dispariția acestuia către autoritățile
competente: Ionuț Handaric0744.968.115.
l Autoklass Center SRL, punct de
lucru Splaiul Unirii, nr.166A, Sector
4, București, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obtinere a Autorizatiei de
Mediu pentru activitate. Informațiile privind potențialul impact
asupra mediului a activității pot fi
consultate la sediul A.P.M. București, str. Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, București, tel./fax: 021/430.
66.77 /021/430.66.75 în zilele de
Luni-Joi între orele 09:00-13:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic, la sediul A.P.M. București.
l Anunț Prealabil Privind Afişarea
Publică A Documentelor Tehnice
Ale Cadastrului. Unitatea admnistrativ teritorială Colelia din judeţul
Ialomiţa , anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru Sectorul Cadastral nr. 7,
începând cu data de 24 noiembrie
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2020, pe o perioada de 60 de zile , la
sediul Primăriei Colelia, strada
Brutăriei nr. 45. Judeţul Ialomiţa,
conform art. 14, alin. 1 si 2 din
Legea cadastrului si publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările si completările ulterioare. Publicarea se va face si pe
site-ul Primăriei comunei Colelia colelia.judetulialomita.ro. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei si pe site - ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru si Publicitate
Imobiliară.
l Orașul Ocnele Mari anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ,,Extindere
rețea apă potabilă str.Cocenești”
propus a fi realizat în orașul Ocnele
Mari, str.Cocenești. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului Agenția pentru Protecția
Mediului, Vâlcea, Municipiul
Râmnicu Vâlcea, str.Remus Bellu,
nr.6, județ Vâlcea și la sediul Primăriei Orașului Ocnele Mari, str.A.I.
Cuza, nr.53, județ Vâlcea, în zilele de
luni-vineri, între orele 08:00-16:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Vâlcea.
l Anunt Prealabil Privind Afisarea
Publica A Documentelor Tehnice
Ale Cadastrului; Unitatea administrativ - teritoriala Buesti din judetul
Ialomita, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru Sector Cadastral nr. 2 incepand cu data de 26.11.2020, pe o
perioada de 60 de zile, la sediul
Comuna Buesti, str.Teilor, nr 32,
Judet Ialomita, conform art. 14 alin
(1) si (2) din Legea Cadastrului si a
Publicitatii Imobiliare Nr. 7/1996,
republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
l SC Romhold Invest SRL, titular
al proiectului:Construire Hala
Depozitare Arhiva In Continuarea
Celor Existente Si Organizare De
Santier, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către:Agenția Națională
pentru Protecția Mediului.Ilfov, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului*,pentru
proiectul:Construire Hala Depozitare Arhiva In Continuarea Celor
Existente Si Organizare De Santier,
propus a fi amplasat în:Jud.Ilfov,
comuna Darasti, nr.cad.51827.*nu
se derulează și procedura privind

evaluarea impactului asupra
mediului în context transfrontalier,
pentru proiectul în cauză. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului.Ilfov, din:Aleea Lacul
Morii nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sector 6, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-12:00, precum
și la următoarea adresă de internet:http://apmif.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.
l Remold Insolv IPURL, în calitate
de administrator judiciar, anunţă
deschiderea procedurii simplificate
a insolvenței împotriva debitorului
societatea ASNAS Impex SRL, la
cererea debitorului, prin Încheierea
din data de 09.11.2020, pronunţată
de Tribunalul Prahova- Secţia a II-a
Civilă, de Contencios administrativ
ş i F i s c a l , î n d o s a r u l n r.
5119/105/2020. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 23.12.2020.
Termenul limită pentru întocmirea
şi comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor este 12.01.2021.
Termenul limită stabilit pentru soluționarea contestațiilor, întocmire şi
afişare a tabelului definitiv este la
data de 05.02.2021. Opozițiile la
hotărârea de deschidere se pot
formula în 10 zile de la comunicarea
notificării. Prima adunare a creditorilor este stabilită pentru data de
18.01.2021, ora 12:00. Termen administrativ de control 27.01.2021.

PRESTĂRI SERVICII
l Acoperișuri Lindab, orice mici
reparații, zugrăveli, jgeaburi,
dulgherie. Tel.0757.790.001.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al SC
Activa Construcții SA, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului
B r a ş o v c u n r. J 0 8 / 1 7 5 / 1 9 9 2 ,
convoacă toate persoanele fizice sau
juridice care dețin acțiuni la
purtător la societatea noastră, să le
depună la sediul societății din
Brașov, str.Lunii, nr.3 (recepție Hotel
Decebal), până la data de 21.01.2021
pentru a fi convertite în acțiuni
nominative, conform art.61 alin.2 și
3 din Legea 129/2019. Acțiunile la
purtător nedepuse la sediul societății
emitente se anulează de drept la
data expirării termenului prevăzut,
conform art.61 alin.5 din Legea
129/2019.

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

l Convocare a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor IFMA
Imobiliare S.A.: Consiliul de administraţie al societăţii IFMA Imobiliare S.A. Bucureşti, cu sediul în
Calea Giuleşti nr.6-8, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului cu
nr. J40/2290/2008, C.U.I. 25157095 în
conformitate cu prevederile art.117
alin.(1) din Legea nr.31/1990, modificată şi completată, Convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de
21.12.2020, ora 11:00, la adresa din
București, Șos. Nordului nr.24-26,
sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă 30.11.2020. În
situaţia în care, la prima convocare
nu vor fi îndeplinite condiţiile de
cvorum, adunarea generală extraordinară se va întruni la a doua convocare, în condiţile legii, la data de
22.12.2020, ora 11:00, în aceeaşi
locaţie şi cu aceeaşi ordine de zi. La
adunare sunt îndreptăţiţi să participe
şi să voteze acţionarii înscrişi în
Registrul Acţionarilor la data de
30.11.2020, stabilită ca dată de referinţă. Participarea la adunare se face
în conformitate cu dispoziţiile
Actului Constitutiv al Societăţii,
precum şi cu prevederile legale aplicabile societăţilor comerciale pe
acţiuni. Unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală; şi b) de a prezenta proiecte
de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale.
Acţionarii pot participa fie personal,
fie prin reprezentant, prin acordarea
unei procuri speciale altor persoane.
În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar original al procurii
speciale se va depune la sediul social
al Societăţii cu 48 de ore înainte de
adunare. Documentele şi materialele
informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi se va afla la
dispoziţia acţionarilor, începând cu
data de 02.12.2020, la adresa din
București, Șos. Nordului nr.24-26,
sector 1. Ordinea de Zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor: 1.Completarea paragrafului 8
al articolului 11 din Actul Constitutiv, pentru a fi în concordanţă cu
prevederile art.134, paragraf 1, litera
b din Legea 31/1990. Completarea
constă în adaugărea cuvintelor „în
străinătate”. Mai jos propunereatextul integral al paragr.8 al art.11
din Actul Constitutiv: „Acționarii
care nu sunt de acord cu hotărârile
luate de Adunarea Generală, cu

GATA!
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privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea
sediului social în străinătate sau la
forma societăţii, au dreptul de a se
retrage din societate şi de a obține
contravaloarea acțiunilor pe care le
posedă, la alegerea lor, fie proporțional cu activul social net ce ar rezulta
după ultimul bilanț contabil aprobat,
fie la valoarea medie de piață a acțiunilor din ultimul trimestru, înscrisă
în cota bursei sediului social ori, în
lipsă, a bursei locului cel mai apropiat sau, după caz, de pe o piață
extrabursieră organizată.” 2.Actualizarea actului constitutiv conform
deciziei luate de acţionari la punctul
1 din prezenta ordine de zi. 3.Aprobarea mandatării Dlui Ştefănuţ
Cătălin Roman, cu posibilitatea de
substituire, pentru a încheia şi/sau
semna în numele Societăţii şi/sau al
acţionarilor Societăţii hotărârea
prezentei Adunări Generale Extraordinare şi Actul Constitutiv actualizat
al Societăţii şi pentru a efectua toate
formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate,
executare şi publicare a hotărârilor
adoptate şi a Actului Constitutiv
actualizat, precum şi pentru a
depune, prelua acte şi semna în acest
scop în numele Societăţii, în relaţia
cu Oficiul Registrului Comerţului si
alte entităţi publice sau private.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie Roman Ștefănuț Cătălin.

LICITAȚII
l SC Agecom SA- în reorganizare
judiciară, in judicial reorganisation,
en redressement , cu sediul social în
loc. Baia Mare, str. Universităţii, nr.
41, jud. Maramureş, nr. de înregistrare la RC J24/72/1991 și CUI:
2950279, prin administrator judiciar
Reoinsolv IPURL prin Andrișan
Adrian, desemnat de Tribunalul
Maramureș în Ds nr. 996/100/2015,
vinde la licitație publică, la cel mai
mare preț oferit, următoarele
bunuri din averea debitoarei: Hală
Poligon de la locația ”Poligon
Vechi”, Str. Universității, zona B,
loc. Baia Mare, jud. Maramureș,
înscrisă în CF 108405 Baia Mare, în
suprafață totală de 6120 mp, cu AF
1967-1979. Preț evaluare: 4.345.445
lei sau 918.000 euro. Prețul de
pornire la licitație este de 100% din
prețul de evaluare - Participanții la
licitație vor achita, în contul de
insolvență al debitoarei, până în ziua
licitatiei, o garanție de 10% din
pretul de pornire al licitației; Pasul
de licitație este de 5% din prețul de
pornire la licitație. - Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în
termen de 30 de zile diferența de
preț, pierde avansul plătit, urmând
a se organiza o nouă licitație.
Raportul de evaluare poate fi
consultat la biroul administratorului
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judiciar. Licitația va avea loc în data
de 27.11.2020, ora 11:00 la sediul
administratorului judiciar Reoinsolv
IPURL, din Baia Mare, str. George
Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, cam. 38, jud.
Maramureș. Informații suplimentare
se pot obține la tel: 0745503123,
0749803941.
l Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar al societăţii Super It Consulting
SRL societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite - procedură ce
f a c e o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
3806/111/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bihor având sediul în Oradea,
str. Iza, nr.9, bl.S7, ap.2, jud. Bihor ,
CUI 30518820, număr de înregistrare în Registrul Comerţului
J05/1284/2012, în temeiul art.154 din
Legea 85/2014 și în conformitate cu
prevederile NCPP, scoate prin
vânzare la licitație publică următoarele bunuri: -Autoturism Dacia
Logan an 2006 preț de pornire
2.400,00 lei. -Server Dell două procesoare preț de pornire 230,00 lei.
-Laptop Lenovo preț de pornire
190,00 lei. Vânzarea bunurilor va
avea loc la data de 25.11.2020 începând cu ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. Participanții la licitație trebuie să consemneze, cel mai târziu până la începerea

licitației, cel puțin 10% din prețul de
începere a licitației pentru bunurile
pentru care licitează în contul unic de
insolvență al debitoarei deschis la
Libra Internet Bank cont IBAN
RO65BREL 0002001297880100.
Nerespectarea termenului atrage
decăderea din dreptul de a mai participa la licitația publică. Vânzarea la
licitație se va face în mod public de
către lichidatorul judiciar care va
oferi bunurile spre vânzare prin 3
strigări succesive. Bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care
să permită opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare, iar atunci
când există un singur concurent,
acesta a oferit prețul de începere a
licitației. Dacă nu se obține prețul de
începere a licitației, la același termen
bunurile vor fi din nou scoase la
vânzare, caz în care licitația va
începe de la prețul de 75% din cel
prevăzut în anunț, iar bunul va fi
vândut celui care va oferi prețul cel
mai mare. Informații suplimentare se
pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l Anunt De Participare La Procedura Competitiva in conformitate cu
Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor

privati pentru atribuirea contractelor
de furnizare, servicii sau lucrari
finantate din fonduri europene
Denumire solicitant: Baxcom SRL
Adresa: Loc. Marginea. Nr. 278, jud.
Suceava E-mail: lamasanu@baxcom.
ro Tipul proiectului de investiții:
Extinderea capacitatii tehnice prin
achizitia de utilaje. Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii
propus: aproximativ 6000000 euro.
Program de finantare: Programul
Operaţional Regional 2014-2020 Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor. Locatia
proiectului de investitii: Regiunea
Nord-Est , judet Suceva Denumirea
achizitiei: Procedura Competitiva
aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor
privati pentru atribuirea contractelor
de furnizarea, servicii sau lucrari
finantate din fonduri europene
Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016. Tipul
contractului: Contract de servicii de
consultanta si asistenta de specialitate, intocmirea documentatiilor
necesare in scopul depunerii unui
proiect de finantare ce are ca obiectiv
“extinderea capacitatii SC Baxcom
SRL prin achizitia de utilaje” Serviciile de consultanta se vor presta de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
catre consultant la sediul/ punctul de
lucru al consultantului si/sau locatia
de implementare a investitiei (dupa
caz). Valoarea totala estimata serviciilor de consultanta: 200000 euro
inclusiv TVA. Pretul contractului nu
se poate ajusta. Curs BNR
13.11.2020, 1Euro 4.8686 Lei Ofertele
vor fi depuse/ transmise pana la data
de 23/11/2020 ora 10:00. Prin posta/
curierat cu scrisoare recomandată cu
confirmare de primire la adresa:
Com. Marginea, nr. 278, jud. Suceava
Durata contractului: de la momentul
semnarii contractului de prestare
servicii si pana la momentul finalizarii perioadei de monitorizare stabilita prin contractul de finantare.
Toate formalitatile pe care trebuie sa
la indeplineasca operatorii economici
interesati sa participe la procedura
de achizitie se regasesc in specificatiile tehnice aferente procedurii.
Astfel,pentru participarea la procedura, ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice
prin transmiterea unui e-mail la
lamasanu@baxcom.ro Data:
13.11.2020.

DISPARIȚII
l Laurențiu Dumea, născut în
16.08.1957, domiciliat în cartierul
Favorit din Roman, a dispărut de pe
24 decembrie 2017, de la casa părin-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
tească din localitatea Tețcani,
comuna Gherăești. Cine are informații legate de acest caz este rugat să
contacteze cea mai apropiată secție
de poliție.

PIERDERI
l Pierdut in Germania oras
Darmstadt-certificat de copetenta
profesionala pentru transport
marfa si cartela tahograf pe
numele Giuri Abel.
l Pierdut legitimație AAAS pe
numele Dragoi Dan-Razvan.
l Pierdut parafa de conductor arhitect cu drept de semnătură pe
numele Ion Stoica, TNA 4157. O
declar nulă.
l Pierdut și declar nul Certificat
Constatator avizare sediu social
pentru societatea Braunbrot SRL, cu
sediul în mun.Caransebeș, Colonia
Balta Sărată, bl.10, sc.C, parter.
l Pierdut certificat de membru Seria
IS nr. 12980, eliberat la data de
27.02.2009 de Colegiul Farmaciștilor
din România pe numele: Trifan
Adriana, absolventă a Facultății de
Farmacie Iași, promoția 2008. Se
declară nul.

