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OFERTE SERVICIU
l SC ADP Cornetu Serv SRL cu sediul 
în șos. Alexandriei nr.140, etaj 1, comuna 
Cornetu, județ Ilfov organizează în data 
de 21.05.2021 concurs recrutare pentru 
postul de Lucrător pentru salubrizare 
spații verzi. Detalii la nr. 0786868541.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Teleorman, cu sediul în Alexandria, 
str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale vacante 
de execuţie pe perioadă nedeterminată de 
consilier gradul II (achiziții publice) din 
cadrul Biroului Economic. Concursul se va 
desfășura în perioada 14-17.06.2021, orele 
10.00. Perioada de depunere a dosarelor 
este 19.05.2021-02.06.2021, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date suplimentare 
consultaţi site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.

l Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, 
cu sediul în localitatea Craiova, Aleea 
Arh.Duiliu Marcu, Nr.16, județul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de Admi-
nistrator de Patrimoniu, 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfășura la sediul școlii astfel: Proba 
scrisă în data de 14.06.2021, ora 09.00; 
Proba practică în data de 15.06.2021, ora 
09.00; Proba de interviu în data de 
15.06.2021, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Studii superioare de licență/de lungă 
durată (în domeniul economic sau drept 
constituie un avantaj, dar nu este elimi-
natoriu); Vechime în muncă min. 5 ani și 
min. 2 ani într-un post similar (atribuții 
anterioare de gestiune constituie un 
avantaj, dar nu este eliminatoriu). Candi-
dații vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 31.05.2021, 
ora 16.00 la secretariatul instituției. 
Relații suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale „Mihai Viteazul” Craiova și 
la telefon: 0251.588.429 sau 0723.271.752 
(secretar șef Lavinia LUPESCU).

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Trans-
porturi Navale -CERONAV, cu sediul în 

Constanța, Str.Pescarilor, nr.69A, județul 
Constanța, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante 
de: -Director studii, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
14.06.2021, ora 10.00; -Proba orală 
(Interviu) în data de 14.06.2021, ora 
15.00. Această probă va fi susţinută doar 
de candidaţii declaraţi admiși la proba 
scrisă. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie sa îndeplinească urmă-
toarele condiții: a)studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență; b)deţinător de brevet maritim de 
comandant sau șef mecanic; c)vechime 
de minim 5 ani în funcţii de conducere; 
d)experiență în domeniul educației și 
formării profesionale de minim 10 ani; e)
specializări în domeniul managementului 
de proiect. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs pâna la 
data de: 02.06.2021, ora 14.00, la sediul 
din Str.Pescarilor, Constanța. Relaţii 
suplimentare la sediul: CERONAV, Str.
Pescarilor, nr.69A, persoana de contact: 
Pop Ionela, telefon 0241/639.595, E-mail: 
ionelapop@ceronav.ro.

l Spitalul Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon” Focșani, cu sediul în 
Focșani, str.Cuza-Vodă, nr.50-52, județul 
Vrancea, organizează, în condițiile Legii 
nr.33/2021 și a HG nr.286/2011 cu modifi-
cările și completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de operator I la Compartiment 
Informatică -punct de lucru Serv.
RUONS. Condiții specifice: -diplomă de 
bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în 
activitate, cunoștințe temeinice de calcu-
lator. Concursul constă în: -3 probe succe-
sive: selecție dosare de înscriere, proba 
scrisă și proba interviu. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
10.06.2021, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 15.06.2021, ora 9.00. Candidații 
vor depune dosarele de participare în 
perioada 18.05.2021-02.06.2021, ora 
16.00, inclusiv, în plic sigilat, la sediul 
Spitalului Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon” Focșani, județul Vrancea 
-Secretariat. Relații suplimentare la 
sediul spitalului, Serviciul RUONS, 
telefon 0237/625.000, fax 0237/625.191, 
www.spitalvn.ro

l Anunţ public de scoatere la concurs a 
postului vacant de Expert Statistică 
Culturală, înființat în afara organi-
gramei, în vederea implementării Proiec-
tului „Viziune strategică și coerentă 
pentru sectorul cultural”: Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală (I.N.C.F.C.) organizează, la 
sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 
3, București, în perioada 18.05.2021– 
24.06.2021, concursul pentru ocuparea 
postului contractual de execuție, vacant, 
de Expert statistică culturală (Cercetător 
în statistică _Cod COR 212025), în 
cadrul Proiectului „Viziune strategică și 
coerentă pentru sectorul cultural”, 
pentru perioada determinată de 4 luni 
cuprinsă între 01.07.2021- 31.10.2021: 
Condiţii specifice postului: 1.Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă 
durată de profil economic, absolvite cu 
diplomă de licență, doctorat în subcate-
goriile studiilor culturale/ managementul 
întreprinderilor culturale; 2.Vechimea în 
muncă/ specialitate necesară: 10 ani.
Cerinţe specifice: să îndeplinească stan-
dardele  minimale naționale de ocupare a 
postului de CS II, aprobate prin Ordin 
M E C T S / M E N / M E N C S  ( O r d i n 
nr.6129/2016 privind aprobarea standar-
delor minimale necesare și obligatorii 
pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior, a gradelor profe-
sionale de cercetare- dezvoltare, a calităţii 
de conducător de doctorat și a atestatului 
de abilitare/ O.M.E.N. nr. 4204/2013 
/O.M.E.C.T.S. nr. 6560/2012); să aibă 
referinţe profesionale relevante în CV 
pentru experienţa în domeniul de activi-
tate; să aibă activitate de cercetare-dez-
voltare în specialitate sau învăţământul 
superior de cel puţin 10 ani; cunoșterea 
legislației, metodelor și tehnicilor în 
domeniul cercetării culturale; cunoaș-
terea metodologiilor, noţiunilor, concep-
telor în domeniul statistic; experiență în 
implementarea proiectelor europene; 
Depunerea dosarelor se realizează până 
la data de 03.06.2021, ora 17.00, la sediul 
I.N.C.F.C. (Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, 
camera 219). Persoana de contact este 
dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. 
Calendar concurs: 1. Proba scrisă- 
10.06.2021, ora 12.00; 2. Interviul- 
17.06.2021, ora 14.00. Rezultatul final al 
concursului se afișează la sediu și pe 

pagina de internet a I.N.C.F.C. (www.
culturadata.ro), până la data de 
24.06.2021.

l Spitalul Municipal Urziceni organi-
zeaza concurs in baza HG 286/2011 
pentru ocuparea urmatorului post 
vacant: -un post de referent de speciali-
tate  –pe perioada nedeterminata: 
Conditii specifice in vederea participarii 
la concurs: -diplomă de licenta in 
domeniu tehnic; -certificat absovire curs 
PSI/ dovada inscrieii la curs PSI; -6 ani si 
6 luni vechime în specialitate. Calendar 
desfasurare concurs: -03.06.2021 ora 
13.00 –data limita depunere dosar; 
-14.06.2021 ora 10.00- proba scrisa; 
-17.06.2021 ora 10.00- proba interviu. -un 
post de asistent medical debutant de 
laborator si un post de asistent medical 
debutant  de radiologie–pe perioada 
nedeterminata: Conditii specifice in 
vederea participarii la concurs:  -diplomă 
de școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau echivalenta in specialitatea de 
asistent medical; -Certificat de membru 
OAMGMAMR insotit de avizul anual / 
adeverinta pentru participarea la concurs 
eliberata de OAMGMAMR si certificat 
de membru OAMGMAMR; -Speciali-
zarea asistent medical de laborator/ de 
radiologie. Calendar desfasurare concurs: 
-03.06.2021 ora 13.00 –data limita depu-
nere dosar; -15.06.2021 ora 10.00- proba 
scrisa; -17.06.2021 ora 12.00- proba 
interviu. Conditiile generale de ocupare a 
posturilor sunt prevazute in art.3 din HG 
286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Dosarele de concurs vor 
contine documentele prevazute la art.6 
din HG. 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Informatii referi-
toare la organizarea si desfasurarea 
concursurilor, bibliografiile si dupa caz 
tematicile, calendarele de desfasurare a 
concursurilor sunt afisate la sediul 
unitatii si pe www.spitalul-urziceni.ro. 
Relatii suplimentare se obtin la tel. 
0243.255.375, interior 131.

CITAȚII
l Se citează Susanu Eugenia și Ungu-
reanu Mariana din mun.Pitești, jud.
Argeș, în cauza succesiune privind pe 
defuncta Ungureanu Maria, decedată la 
data de 05.06.1997, având ultimul domi-

ciliu in sat Turda, jud.Tulcea, pentru data 
de 23.06.2021, ora 10.00, la sediul Biro-
ului Notarial Individual Mariana 
Mocanu din oraș Babadag, jud.Tulcea.

l Directia Generala de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Valcea cheama in 
judecata pe numita: Deaconu Alina 
Victoria, cu domiciliul legal în Com. 
Tetoiu, Sat Tetoiu, Jud. Vâlcea, în calitate 
de intimată în dosarul civil  nr. 
1337/90/2021, cu termen de judecare în 
data de 21.05.2021, având ca obiect înlo-
cuire măsură de plasament în regim de 
urgență la DGASPC Vâlcea cu măsura 
de  plasament la bunica maternă, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Dosar nr.192/248/2021. Prin prezenta 
somație, în temeiul dispozițiilor art.130 
din:Decretul-Lege nr. 115/1938 și în 
temeiul încheierii de ședință din data 
de:12.mai.2021, se aduce la cunoștința 
celor interesați faptul că:posesoa-
rea-Prundar Ioana-Alexandra, având 
domiciliul în:orașul Întorsura Buzăului, 
str. Mihai-Viteazul nr. 13A, județul 
Covasna, a invocat dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra:imobilului situat în:extravilanul 
orașului Întorsura Buzăului-județul 
Covasna, în suprafață de:6605mp înscris 
CF.nr. 25485-Întorsura Buzăului (CF.
vechi.974-Buzăul Ardelean) nr. top. 
363/2,364/2 în suprafață de 9019mp-pă-
șune, arabil, curți construcții, având ca 
proprietari tabulari pe: dr. Scheer Emil, 
dr. Popovics Janos, Mailander Rafael, 
Deutsch Albert și care se învecinează la 

nord cu albia veche pârâu, la est cu 
imobilul deținut de:Bandar Floroian-Ma-
riana (nr. cadastral. 253 și nr. cadas-
tral.25421), la sud cu imobilul deținut de 
Prundar Constantin (nr. top nou. 
363/2/2,364/2/2) iar la vest cu: imobilul 
deținut de Prundar Ioan. Toți cei intere-
sați sunt somați să formuleze opoziție, la 
Judecătoria Întorsura Buzăului-str.
Hanului nr.4, județ Covasna, cu preci-
zarea că, în caz contrar, se va trece la 
judecarea cererii în termen de 30 de zile 
de la emiterea celei din urmă publicații.

DIVERSE
l PG Delta Electron SRL, titular al 
Planului Urbanistic Actualizare plan 
urbanistic zonal pentru loturile cu număr 
CF118168, 120838, 120839 în vederea 
modificării indicatorilor urbanistici cu 
scopul obținerii unui regim de înălțime 
mai mare (S+P+11E), amplasat în județul 
Constanța, oraș Năvodari, Mamaia Nord, 
zonă delimitată de str.D9 la nord, str.
Prelungirea D10 la sud, drum acces la est, 
str.D7 și alee acces la vest anunță publicul 
interesat că s-a depus documentația în 
vederea obținerii avizului de mediu pentru 
avizarea planului urbanic Actualizare 
plan urbanistic zonal pentru loturile cu 
număr CF118168, 120838, 120839 în 
vederea modificării indicatorilor urbanis-
tici cu scopul obținerii unui regim de înăl-
țime mai mare (S+P+11E). Observațiile 
publicului se primesc în scris la sediul 
A.P.M.Constanța, str.Unirii, nr.23, zilnic 
între orele 08.00-16.00, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția anunțului.
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l Subscrisa Partium Insolvency IPURL, 
în calitate de lichidator judiciar provi-
zoriu în dosarul nr. 2027/111/2021 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a 
Civilă, privind pe debitoarea Flornel 
Construct SRL, CUI 24229363, număr de 
înregistrare în Registrul Comerțului 
J05/1883/2008, îi notifică pe toți creditorii 
debitoarei privind faptul că prin hotă-
rârea nr. 158F/2021 din 11.05.2021 
pronunțată de Tribunalul Bihor în 
dosarul nr. 2027/111/2021 s-a dispus înce-
perea procedurii simplificate a falimen-
tului, față de societatea debitoare mai sus 
menționată, în temeiul art.38 alin.2 lit.e și 
art.71 alin.1 și art. 67 alin. 1 lit. g din 
Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită 
s-au fixat termenul limită, pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanțelor la 
data de 25.06.2021, termenul limită 
pentru verificarea creanțelor, întocmirea 
și publicarea tabelului preliminar 
06.07.2021, termenul limită de întocmire 
a tabelului definitiv 31.07.2021. Lichida-
torul judiciar provizoriu a convocat 
ședința adunării creditorilor pe data de 
15.07.2021, la ora 12:00, la sediul acestuia 
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap. 11, 
județul Bihor, ordinea de zi urmând a fi: 
confirmarea lichidatorului judiciar provi-
zoriu și aprobarea onorariului acestuia.

l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC Brindu 
Trans SRL -D, CIF:  34752903, 
J25/185/2017, dosar nr. 1309/101 anul 
2020 –Tribunalul Mehedinti. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 
11.06.2021; Termenul limită pentru veri-
ficarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor la 29.06.2021; Termen pentru 
depunerea eventualelor contestații este 
de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
suplimentar și pentru afișarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor la 
20.07.2021. Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala Timis

l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenţă a debito-
rului SC Reflex Import Export SRL, CIF: 
4818097, J25/1534/1993, dosar nr. 
772/101 anul 2021 –Tribunalul Mehe-
dinti. Termen pentru depunerea cererilor 
de creanţă la 21.06.2021; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor la 05.07.2021; Termen 
pentru depunerea eventualelor contes-
tații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar și pentru afișarea 

tabelului definitiv al creanţelor la 
19.07.2021.Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Anghila Impex SRL anunţă publicul 
interesat asupra luării de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Brăila a deci-
ziei etapei de încadrare în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului și 
de evaluare adecvată: proiectul „Ampla-
sare centrale eoliene pentru eficientizare 
energetică fermă piscicolă”, propus a fi 
amplasat în jud.Braila, comuna Movila 
Miresii, Tarla 85, Parcele 3, 4, Tarla 88, 
Parcela 17 și Tarla 95, Parcele 8, 9, 10, se 
va supune evaluării impactului asupra 
mediului și evaluării adecvate. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Brăila 
din mun.Brăila, B-dul Independenţei, 
nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 
09.00-13.00, precum și la următoarea 
adresă de internet www.apmbr.anpm.ro 
-secţiunea Reglementări/Acordul de 
mediu/Drafturi acte reglementare. 
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet 
a autorităţii competente pentru protecţia 
mediului. Publicul interesat poate depune 
propuneri în ceea ce privește conţinutul 
raportului privind impactul asupra 
mediului la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Brăila, în termen de 
10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului.

l Anghila Impex SRL anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M.Brăila în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Eficientizare 
energetică și modernizare fermă piscicolă”, 
propus a fi amplasat în jud.Brăila, comuna 
Movila Miresii, Tarla 85, Parcele 3, 4 si 
Tarla 95, Parcele 8, 9, 10: proiectul propus 
nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecţia Mediului Brăila din mun.Brăila, 
B-dul Independenţei, nr.16, Bl.B5, de luni 
până vineri, între orele 09.00-13.00, precum 
și la următoarea adresă de internet www.
apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/
Acordul de mediu/Drafturi acte reglemen-
tare. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet 
a Agenției pentru Protecţia Mediului 
Brăila.

l Distribuție Energie Electrica Romania 
S.A. -SDEE Târgoviște, titular al proiec-
tului „INT comuna Odobești, localitățile 
Ziduri, Crovu, Brâncoveanu, Miulești”, 
anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M.Dâmbovița, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului*), pentru proiectul „INT 
comuna Odobești, localitățile Ziduri, 
Crovu, Brâncoveanu, Miulești”, propus a 
fi amplasat în localitățile Ziduri, Crovu, 
Brâncoveanu, Miulești ,  comuna 
Odobești, județul Dâmbovița. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Dâmbovița din str.Calea 
Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în 
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-
14.00, precum și la următoarea adresă de 
internet www.apmdb.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a autori-
tăţii competente pentru protecţia 
mediului.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având 
sediul în județul Argeș, comuna Mușă-
tești, sat Stroești, nr. 221, în calitate de 
proiectant al planului/programului: 
Amenajamentul fondului forestier 
proprietate publica aparținând comunei 
Rusca Montana, în suprafață de 2559,50 
ha, situat pe raza comunei Rusca 
Montana, județul Caras Severin, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menţionat și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caras Severin, din 
mun. Resita, str. Petru Maior, nr. 73, jud. 
Caras Severin, de luni până joi între orele 
9 – 11. Observaţii/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M. Caraș 
Severin, în termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului.

l Comunicat. In conformitate cu preve-
derile legale in vigoare, Casa De Buco-
vina – Club De Munte S.A. informeaza 
investitorii ca raportul privind adminis-
trarea societatii in primele trei luni ale 
anului 2021 este pus la dispozitia publi-
cului incepand cu data de 17.05.2021 ora 
18:00, dupa cum urmeaza: 1. in format 
electronic la adresa www.bestwesternbu-
covina.ro 2. in forma scrisa, la sediul 
societatii din Gura Humorului, P-ta 
Republicii, nr. 18, Jud. Suceava. Raportul 
pentru primele trei luni ale anului 2021 
contine raportul administratorilor si situ-

atiile financiare pentru data de 
31.03.2021, 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 Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Departament Culea Construct SRL 
desemnat prin hotararea nr.2577 din data 
de 12.05.2021, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 14014/3/2020, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplificata 
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
Departament Culea Construct SRL, cu 
sediul social in București, Sectorul 3, Str. 
ODOBESTI, Nr. 2B, Bloc N.3B, Scara A, 
Etaj 5, Ap. 24, CUI  9378639, nr. de ordine 
in registrul comertului J40/2985/1997. 
Persoanele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Departament Culea Construct 
SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - Secţia a VII-a Civila, cu refe-
rire la dosarul nr. 14014/3/2020, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a crean-
telor in tabelul suplimentar al creantelor 
11.06.2021; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea 
si comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 30.06.2021; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea in 
BPI a tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 20.07.2021.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
404/246/2021 privind pe reclamantul 
Tudosa Daniel in contradictoriu cu 
paratii Bulz Ioan si Salasan Elena, care 
solicita inscrierea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra cotei de 1/1 
parti din imobilul teren intravilan inscris 
in CF nr. 315050 Tirnova nr. CF vechi 
1641 Agrisu Mare identificat prin 
numarul topografic 80-81/b, teren intra-
vilan categoria curti constructii, curte si 
gradina in suprafata de 1439 mp de sub 
A1, imobil asupra caruia figureaza ca 
proprietar tabular sub B1 si sub B2 
Dragan Ioan decedat la data de 
20.12.1950. In urma acesteia, in baza art. 
130 din Decretul- Lege nr. 115/1938, sunt 
somati toti cei interesati de indata sa 
inainteze opozitie la Judecatoria Ineu 
deoarcere in caz contrar, in termen de o 

luna de la aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii.

l Prin prezenta somaţie se aduce la cunoș-
tinţă celor interesaţi faptul că petentul 
Bogyor Levente, cu domiciliul în Mier-
curea Ciuc, Aleea Narciselor, nr.4, sc.A, 
et.3, ap.16, jud.Harghita, solicită dobân-
direa prin uzucapiune, conform prev. 
art.28 din DL nr.115/1938 a dreptului de 
proprietate asupra terenului înscris în CF 
nr.27175 Baraolt (CF vechi 550 Biborţeni) 
crt A1, nr. top 300, teren de la suprafaţa de 
637 mp evidenţiată în scripte la 866mp, cât 
este în realitate. Toţi cei interesaţi pot face 
opoziţie în termen de 30 zile de la afișare, 
la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.Kriza 
Janos, nr.2, în dos. nr.788/305/2021, în caz 
contrar în termen de 1 lună de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la 
judecarea cererii.

l Prin prezenta somaţie se aduce la 
cunoștinţă celor interesaţi faptul că 
petentul Siko Istvan-Csaba, cu domiciliul 
în Belin, nr.595, jud.Covasna, solicită 

dobândirea prin uzucapiune conform 
prev. art.28 din DL nr. 115/1938, a drep-
tului de proprietate asupra terenului 
înscris în CF nr.28464 Belin (CF vechi nr 
24399 Belin) crt. A1, nr. top 610 și 611/1, 
teren în suprafaţă de 609mp cu casă, 
curte și arabil. Toţi cei intersaţi pot face 
opiziţie în termen de 30 zile de la afișare, 
la Judecătoria Sfântu Gheorghe, în dos. 
nr. 675/305/2021, str.Kriza Janos, nr.2, în 
caz contrar în termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publicaţii se va 
trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al societății 
ICTCM- Institutul De Cercetare Și 
Pro iectare  Tehnologică  Pentru 
Construcții De Mașini SA București, cu 
sediul social în mun.București, Șos.Olte-
niței, nr.103, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J40/8256/1991, Cod Unic de Înregistrare 
RO385446, ținând cont de Decizia 
nr.5/12.05.2021 a Consiliului de Adminis-

ANUNȚ
 Subscrisa S.C. Silva Internațional S.A. – în faliment, cu sediul 
in localit. Caransebeș, str. Șesul Roșu, nr. 1, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. 
Com. J11/390/1994, CUI RO 5557801 face cunoscut faptul că în data 
de 09.06.2021, ora 12.00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea  următoarelor bunuri imobile:

1. Spații industriale, situate în localitatea Caransebeș, str. Șesu 
Roșu, nr.1, jud. Caraș -Severin compuse din:
              -       3 hale de producție 

- 3 clădiri administrative
- Teren 14.379 mp. Prețul de pornire al licitației este de 

178.815 euro +TVA. Vânzare în bloc.
2. Proprietate industrială, situată în localitatea Caransebeș, 
zona Valea Cenchii, jud. Caraș-Severin, compusă din:
- hală – fost depozit fructe capacitate 5.500 tone
- teren – 13.345 mp. Prețul de pornire al licitației este de 
104.329 euro +TVA. Vânzare în bloc.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidato-

rului judiciar la valoarea de 500 lei plus TVA, pentru fiecare imobil in 
parte. Taxa de participare la licitație este de 500 lei plus TVA, pentru 
fiecare imobil în parte. Data limită de  cumpărare a caietului de sarcini 
și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației.

 Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de 
pornire al licitației, pentru fiecare imobil licitat.

În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 
09.06.2021, următoarele licitații vor avea loc în zilele: 23.06.2021, 
07.07.2021, 21.07.2021.  

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 
sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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trație și luând în considerare prevederile 
Legii nr.31/1990 a societăților comerciale 
republicată și modificată, completează 
ordinea de zi a Convocatorului Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor din 
data de 26.05.2021, ora 14.00 (prima 
convocare) sau 27.05.2021, ora 14.00 (a 
doua convocare), anunț publicat în Moni-
torul Oficial al României nr.1584/ 
16.04.2021, cu următorul punct care va fi 
în continuarea celor din primul anunț: 
6.Aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pentru anul 2021. Restul 
prevederilor din convocatorul inițial 
rămân neschimbate.

l Președintele Consiliului de Adminis-
traţie al .Societăţii  IUB S.A. Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor Societăţii  IUB S.A., cu sediul în 
Voluntari, str. Bârsei nr.2, jud. Ilfov, 
J23/801/2002, C.U.I. RO 477949. În data 
de 18.06.2021, orele 12.00, la adresa 
aleasă din București, șos. Orhideelor 
nr.12 B, et.5, sector 6, pentru toţi acţio-
narii societăţii, cu următoarea ordine de 
zi:•Prelungirea mandatului  administra-
torului, doamna Giza Elena pentru încă 
4 ani. •Prelungirea mandatului adminis-
tratorului, domnul Tomah Kahled A 
pentru încă 4 ani. •Prelungirea manda-
tului administratorului, domnul AL 
Abbasi Nihad Waleed Ahmed pentru 
încă 4 ani. Participarea se face personal 
sau pe bază de procură, care poate fi obţi-
nută de la adresa din București, șos. 
Orhideelor nr.12B, et.5, sector 6. Dacă nu 
se întrunește condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor se va întruni la aceeași adresă, aceași 
oră, în data de 19.06.2021. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
0723.152.632, sau la sediul societăţii. 
Președintele Consiliului de Administraţie 
al Societăţii  IUB S.A. Tomah Kahled A.

l Consiliul de Administrație al SC 
Microcomputer Service SA, prin Preșe-
dintele Consiliului de Administraţie Dl. 
Mândruleanu Constantin, convoacă, în 
conformitate cu prevederile Legii 31/1990 
Adunarea Generala Ordinară a acţiona-
rilor în data de 18.06.2021, ora 10.00, la 
sediul social al SC MICROCOMPUTER 
SERVICE SA, persoană juridică 
română, cu număr de înregistrare la 

ORC Dolj  J16/1244/1991,  CUI: 
RO2320656, cu sediul social în Craiova, 
Str.Părului, Nr.8A-8C, jud.Dolj, pentru 
toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 
21.05.2021 (data de referință), cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea, discu-
tarea și aprobarea Raportului de 
Gestiune privind activitatea economi-
co-financiară la data de 31.12.2020. 2.
Prezentarea, discutarea și aprobarea 
Raportului Comisiei de cenzori pentru 
activitatea economico-financiară  pe anul 
2020. 3.Prezentarea, discutarea și apro-
barea Raportului cenzorului extern inde-
pendent pe anul 2020. 4.Prezentarea, 
discutarea și aprobarea Bilantului 
contabil și contului de profit și pierderi pe 
anul 2020. 5.Discutarea și aprobarea 
repartizării dividendelor, pentru exerci-
țiul financiar 2020. 6.Prezentarea, discu-
tarea și aprobarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2021. 7.Prezentarea, 
discutarea și aprobarea Programului de 
investiții pe anul 2021. 8.Aprobarea 
împuternicirii Dl. Constantin Mândru-
leanu, în calitate de Președinte CA, în 
vederea îndeplinirii formalităților nece-
sare pentru punerea în aplicare a hotă-
rârii. 9.Diverse. În cazul în care pe data 
de 18.06.2021 nu se întrunește cvorumul 
prevăzut de lege, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor este convocată în 
data de 19.06.2021, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

LICITAȚII
l S.C. Andibo SRL prin lichidator judi-
ciar CII Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica stoc de produse destinate 
amenajari de tamplarie pvc la pretul de 
86.686,50 lei plus TVA, pret redus cu 
35%. Licitatiile vor avea loc in zilele 20, 
21, 24, 26, 28 si 31 mai, orele 13, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor, nr.47, jud.Prahova. Relatii 
suplimentare la tel: 0728.878.298.

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica echipamente 
IT si birotica, proprietatea debitoarei S.C. 
Geonet Systems SRL, la pretul de 7.803 
LEI plus TVA. Licitatia va avea loc in 
zilele de 20, 21, 24 si 26 mai 2021, orele 
11, la sediul lichidatorului judiciar din 

Ploiesti, str. Plaiesilor nr.47, jud.Prahova. 
Relatii suplimentare la tel: 0728.878.298.

l U.A.T. Comuna Probota, comuna 
Probota, județul Iași, CUI 4540364, 
telefon 0232/297572, email: primariapro-
bota@yahoo.com; Data publicării anun-
țului de licitație în Monitorul Oficial al 
României-15.04.2021; Criteriul de atri-
buire a contractului de vânzare: prețul cel 
mai ridicat. Numărul ofertelor primite și 
al celor declarate valabile: 2(două). Ofer-
tele declarate câștigătoare: Chistol Dana- 
Mirela, sat Probota, Comuna Probota, 
Județul Iași. Litigiile se soluționează de 
Tribunalul Iași, Strada Elena Doamna, 
nr.1A. Dată informare ofertanți privind 

decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 
13.05.2020.

l Anunţ privind concesionarea, prin 
licitaţie publică, a terenului intravilan T2 
P76, LOT 3-21– 356 MP, sat Balotești, 
comuna Izvoru Bârzii, nr. cadastral 
51719, CF 51719,  jud. Mehedinţi: 1. 
Primăria Izvoru Bîrzii, concesionează 
terenul intravilan T2 P76, LOT 3-21– 356 
MP, sat Balotești, comuna Izvoru Bârzii, 
nr. cadastral 51719, CF 51719,  jud. 
Mehedinţi. 2. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 09.06.2021 ora 12.00. 
3. Data limită de depunere a ofertelor: 
10.06.2021, ora 10.00. 4. Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de 

deschidere a ofertelor: Sediul Primăriei 
Primăriei Izvoru Bîrzii, strada Principală, 
Judeţul Mehedinți în 11.06.2021 ora 
12.00.

l Anunţ privind concesionarea, prin 
licitaţie publică, a terenului intravilan T2 
P76, LOT 3-17– 224 MP, sat Balotești, 
comuna Izvoru Bârzii, nr. cadastral 
51719, CF 51719,  jud. Mehedinţi: 1. 
Primăria Izvoru Bîrzii, concesionează 
terenul intravilan T2 P76, LOT 3-17– 224 
MP, sat Balotești, comuna Izvoru Bârzii, 
nr. cadastral 51719, CF 51719,  jud. 
Mehedinţi. 2. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 09.06.2021 ora 12.00. 
3. Data limită de depunere a ofertelor: 

10.06.2021, ora 10.00. 4. Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: Sediul Primăriei 
Primăriei Izvoru Bîrzii, strada Principală, 
Judeţul Mehedinți în 11.06.2021 ora 
12.00.

l Anunt Licitatie Publica. Comuna 
Bilbor cu sediul in Comuna Bilbor, Sat.
Bilbor, Nr.120, jud.Harghita, telefon 
+40266355004, fax +40266355504, e-mail 
primaria_bilbor@yahoo.com , organi-
zeaza in data de 04.06.2021, orele-10.00 , 
la sediul primariei, licitatie publica in 
vederea vanzarii a trei tauri reproduca-
tori din specia bovina. Conditiile de 
participare la licitatie sunt prevazute in 
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caietul de sarcini care se poate procura 
de la sediul Primariei Comunei Bilbor 
incepand cu data de 17.05.2021. Ofertele 
si intreaga documentatie prevazuta in 
caietul de sarcini se primesc la sediul 
Primariei Comunei Bilbor pana in data 
de 04.06.2021 ora-9.00. In caz de neadju-
decare licitatia se va repeta de doua ori la 
interval de 5 zile, respective data de 
09.06.2021 ora-10.00  si data de 
14.06.2021 ora-10.00. Ofertele se depun 
pentru a doua licitatie pana la data de 
09.06.2021 ora-9.00 iar pentru a treia 
licitatie pana la data de 14.06.2021 
ora-9.00. Informatii suplimentare la 
sediul primariei Bilbor de luni pana 
vineri intre orele 9-13 sau la telefon 
0266/355004.

l Comuna Ţibăneşti, cu sediul în loc. 
Ţibăneşti, jud Iaşi, cod fiscal 4540267, tel/
fax: 0232326400/ 0232326401, e-mail: 
primaria_tibanesti@yahoo.com, 
contact@primariatibanesti.ro, organi-
zează licitaţie pentru închirierea supra-
feţei de 30ha păşune comunală, situată în 
T-54, PS.917, B.F.1047, sat Recea pentru 
păşunarea animalelor pe o perioadă de 7 
ani, proprietate publică a Consiliului 
Local  Ţibăneşt i ,  confotm HCL 
47/15.04.2021. Ofertanţii sunt obligaţi să 
achite la caseria Primăriei Ţibăneşti taxa 
de participare la licitaţie în cuantum de 
1000 lei şi garanţia de participare în 
valoare de 780 lei până cel târziu 
09.06.2021, ora 09.00. Costul caietului de 
sarcini este de 20 lei. Data limită pentru 
solicitarea de clarificări este 28.05.2021 
ora14:00. Data limită de depunere a ofer-
telor 09.06.2021, ora 09:00, la secretari-
atul Primăriei Ţibăneşti. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor va avea loc în 
data de 09.06.2021, ora 10:00 la sediul 
Primăriei Ţibăneşti. Relaţii suplimentare 
la sediul unităţii sau tel/fax: 0232326400/ 
0232326401.

l C.I.I. Filip A. Sanda- cu sediul social 
în Iaşi, str.Frumoasa nr.16, bl.639, sc.A, 
et.1, ap. nr.1, Iaşi, în calitate de lichidator 
judiciar al SC SC Leul Company Srl Iasi 
anunță vînzarea prin licitațiepublică cu 
strigare a imobilului - a Spațiului comer-
cial, situat în comuna Belceşti, județul 
Iaşi-Activ-descris conform Cărții 
Funciare: -CC - extravilan T52, nr. cadas-
tral 60478, CF – 60478/Belceşti, supra-
fața de 420,00 mp; -C2 - spațiul  
comercial P+1, nr. cadastral – 60478, CF 
– 60478/, suprafața 554,00 mp, SU esti-
mată – 465,89mp, SC- 277,00 mp, Terasa 
– 22,15mp, aflat in proprietatea privata a 
SC Leul Company Srl Iasi. Prețul de 
pornire  reprezinta 100%  din prețul 
raportului de evaluare şi este convertibil 
plătibil în lei la cursul de schimb BNR 

din ziua adjudecării. TVA-ul se aplică în 
funcție de Codul Fiscal în vigoare la data 
vânzării. Se consideră că ofertantul-po-
tențialul cumpărător acceptă prețul acti-
vului pentru care a depus documentația, 
condițiile stipulate în Regulamentul de 
vânzare şi Caietului de sarcini a acti-
vului. Vînzarea activului prin licitație 
publică cu strigare va avea loc în datele 
de 27.05.2021;10.06.2021;24.06.2021.si 
08.07.2021 la sediul lichidatorului judi-
ciar şi se va desfăşura conform prevede-
rilor Legii nr.85/2014 privind procedura 
insolvenței. Vînzarea se va face în confor-
mitate cu Regulamentul de vănzare  şi 
Caietul de sarcini cu precizarea expresă 
ca prețul oferit nu poate fi mai mic decât 
prețul de pornire stabilit prin Raportul de 
evaluare. Informații suplimentare 
privind descrierea şi vizionarea activului 
imobil, condițiile de participare şi organi-
zarea vînzării puteți solicita pe adresa de 
e-mail: sandafilip@yahoo.com sau 
telefon mobil: 0742671391 sau tel: 
0232241596.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Vlădeşti, comuna Vlădeşti, Str.Libertății, 
nr.131, județul Galați, telefon/fax 
0236/343.299, e-mail: vladesti@gl.e-adm.
ro, cod fiscal 3126578. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: -4 loturi 
de teren, după cum urmează: -teren 
extravilan, în suprafață de 3.218mp, 
T.70, P.1086, având număr cadastral 
105140, înscris în cartea funciară 
nr.105140, sat Vlădeşti, comuna Vlădeşti; 
-teren extravilan, în suprafață de 
8.402mp, T.70, P.1086, având număr 
cadastral 105269, înscris în cartea 
funciară nr.105269, sat Vlădeşti, comuna 
Vlădeşti; -teren extravilan, în suprafață 
de 2.458mp, T.64, P.1038, 1043/5, având 
număr cadastral 105135, înscris în cartea 
funciară nr.105135, sat Brăneşti, comuna 
Vlădeşti; -teren intravilan, în suprafață 
de 1.712mp, situat în T22, P381, având 
număr cadastral 102814, înscris în cartea 
funciară nr. 102814, sat Brăneşti comuna 
Vlădeşti; aparținând domeniului privat 
al Comunei Vlădeşti, conform H.C.L.  
nr.3 din 28.01.2021, H.C.L. nr. 22 din 
31.08.2021 şi O.U.G. nr.57/03.07.2019 
privind Codul Administrativ cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 

de atribuire: documentația de atribuire se 
poate elibera pe suport de hârtie sau prin 
mijloace electronice, în baza unei solici-
tări scrise, de la sediul Primăriei 
Comunei Vlădeşti. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Biroul Financiar Contabil şi 
Investiții al Primăriei Comunei Vlădeşti, 
comuna Vlădeşti, Str.Libertății, nr.131, 
județul Galați. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
31.05.2021, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 09.06.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele vor fi depuse la Biroul Achiziții 
Publice al Primăriei Comunei Vlădeşti, 
comuna Vlădeşti, Str.Libertății, nr.131, 
județul Galați. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. Ofertele se depun în 
două plicuri sigilate, la sediul primăriei. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 

sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
09.06.2021, ora 11.30, la sediul Primăriei 
Comunei Vlădeşti, comuna Vlădeşti, Str. 
Libertății, nr.131, județul Galați. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Judecătoria Târgu Bujor, oraş Târgu 
Bujor, Str.Eremia Grigorescu, nr.77, 
județul Galați, telefon/fax 0236/340.749, 
e-mail: roxana.mahu@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
17.05.2021.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al SVF Construct 
SRL, desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 23.04.2019, pronun-
tata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila,  anunta scoaterea la 
vanzare a urmatoarelor bunuri  mobile 
a f l a t e  i n  p r o p r i e t a t e a  S V F 

CONSTRUCT SRL: Centrala telefo-
nica; Centrala Keston C36; Centrala 
Keston C36 Combi; Nivela rotativa 
PR12; Schela metalica; Autoturism 
marca Ford Fusion; Autoturism marca 
Fiat Doblo, in valoare totala de 10.000 
lei + TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va orga-
niza in data de 25.05.2021 ora 14.00, 
prin licitatie publica cu strigare. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la lici-
tatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr. 35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui 
caiet de sarcini este de 300 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 sau 
0721.236.313.

PIERDERI
l Pierdut PV de receptie imobil, str.
Rozetului nr.28, sector 5. Il declar nul.

l Pierdut carnet membru eliberat de 
CECCAR ARAD pe numele Codrean 
Angela Maria. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de competență 
profesională pentru transportul rutier 
național şi internațional de marfă eliberat 
de ARR Argeş pe numele Petrişor Maria 
Claudia.

l SC ELLEPI SRL, cu adresa: Ferma 8, 
Hala 13, Gilău, jud.Cluj, declar pierdut şi 
nul documentul Certificat de Înregistrare 
având seria B, nr.3156004/27.10.2015 
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului 
de lângă Tribunalul Cluj.


