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l SC Mondo Kartal Tex SRL, CUI
34600468, angajează hamal.
Tel.0733.374.183.
l Francesco Conte Com SRL angajează vânzător (studii generale) cod
COR 522101 -1 post. Rugăm persoanele interesate să trimită CV la adresa:
catalin@sabofincont.ro.
l SC FEPER SA cu sediul in Bucuresti,
Bdul Dimitrie Pompeiu, nr.8, e-mail:
office@feper.ro, angajeaza pentru: Hotel
Central din Ploiesti, Bdul Republicii,
nr.1 -1 Ospatar -1 Instalator. Contact:
0753068446; office@hotelcentralploiesti.
ro Angajatorul ofera salariu motivant,
bonuri de masa si contract individual de
munca pe perioada nedeterminata.
l SC Symmetrica SRL, având CUI:
6552535, cu sediul în Sat Verești,
Comuna Verești, Nr.27, Județul Suceava
angajează: Pavator COD COR 71190220 posturi, stivuitorist COD COR
834403- 6 posturi și mașinist pentru
prefabricate din beton și beton armat
COD COR 811408- 10 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștiințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul
construcțiilor. Selecția are loc în data de
23.09.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l Centrul Național de Politici și
Evaluare în Educație- București anunță
organizarea selecţiei pentru ocuparea
unor posturi de experți disciplină- realizare ghiduri la nivel național, în afara
organigramei, în cadrul proiectului
POCU „CURRICULUM RELEVANT,EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru
toți”- CRED- Cod SMIS 2014+: 118327,
după cum urmează: 84 posturi experți
disciplină- realizare ghiduri. Nivelul
studiilor: studii superioare absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul corespunzător postului pentru
care candidează; vechime în învățământ
minimum 10 ani experiență. Detalii

legate de anunț sunt disponibile pe
site-ul https://www.ise.ro/cred. Candidaţii vor depune/transmite prin poștă
dosarele la sediul secundar CNPEE,
Unitatea de Cercetare în Educație din
București, str.Știrbei Vodă, sector 1,
până la data de 05.10.2021, la secretariatul UCE, date de contact: email info@
ise.ro, tel.021.314.27.83.
l Chirazi Doina, cu domiciliul în
Judeţul Suceava, Sat Stulpicani(Comuna Stulpicani), nr.91A angajează:
gospodar, cod COR 515201- un post.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul
gospodăriei. Selecția are loc în data de
23.09.2021, ora 09.00.
l Porte Leader SRL, cu sediul în sat
Holboca, construcție cadastrală cu nr.
60063-C1, înscrisă în CF60063, jud.
Iași, CUI: 4125480, J22/2216/2019,
angajează muncitor necalificat în
construcții, cu cod COR931301- 1 post.
Cerinte: studii medii, cunoscător de
limba engleză, nivel mediu. Seleția va
avea loc la sediul firmei în data de
22.09.2021, ora 13.00.
l Anunţ: Consiliul Fiscal, cu sediul în
Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr.13,
scoate la concurs, pentru Secretariatul
tehnic, 2 posturi Expert debutant,
normă întreagă, durată nedeterminată
pentru absolvent studii superioare
economice, fără vechime în activitate
după cum urmează: Depunerea dosarelor se face până la data de 13.10.2021.
Proba scrisă a concursului are loc la
data de 20.10.2021, ora 11:00. Relații la
tel. 0723361314 sau la sediul unității,
aripa Vest, etaj 5, cam. 5343 - Secretariatul Tehnic al Consiliului Fiscal.
l În numele clientului său S.C. Hale si
Piete S.A. Ploiesti, Pluri Consultants
Romania anunţă declanşarea procedurii
de recrutare şi selecţie a candidaţilor
pentru postul de Director General al
S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, proce-

dură ce va fi derulată în conformitate
cu prevederile OUG 109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările şi modificările ulterioare aduse de Legea 111/2016
şi de HG 722/2016. Condiţiile de participare, cerinţele, criteriile de selecţie
precum şi conţinutul, modul de derulare
şi planificarea etapelor procesului de
recrutare şi selecţie sunt prezentate în
detaliu pe pagina web a S.C. Hale si
Piete S.A. Ploiesti, www.halesipieteploiesti.ro. Dosarele de candidatură vor fi
în mod obligatoriu depuse în perioada
23 septembrie 2021 – 22 octombrie 2021,
atât pe suport de hârtie, cât şi în format
electronic, aşa cum este descris în
anunţul detaliat postat la adresa web
anterior menţionata. Programul de
depunere a dosarelor în format fizic, la
Registratura S.C. Hale și Piețe S.A.
Ploiești, este următorul : luni-joi – 8.00
– 16.30 și vineri 8.00 – 14.00. Toate
candidaturile vor fi tratate cu maximă
confidenţialitate.
l Anunț De Selecție Experți Pentru
Implementarea Unor Proiecte Finanțate
Din Fondul Social European,
Programul Operațional Capital Uman.
Inspectoratul Școlar Județean Alba
(Partener 1) anunță demararea procedurii de selecție a unor experți pentru
implementarea următoarelor proiecte:
4 Experți pentru implementarea proiectului cu titlul: ”ADS pentru copiii si
tinerii din ALBA” ID 133542. 2 Experți
pentru implementarea proiectului cu
titlul: ”INSIST Inca o sansa la
educatie” ID 132172. 1 Manager proiect
pentru implementarea proiectului cu
titlul ” ECO-IN _ Algorithm for New
Ecological Approaches to Inclusion”,
Contract 612163-EPP-1-2019-1-ITEPPKA3-IPI-SOC-IN. Pentru detalii
privind condițiile generale, condițiile
specifice, modalitatea de depunere a
dosarelor, conținutul dosarului de
concurs, a criteriilor de selecție, precum
și a calendarului de desfășurarea a
concursului, vă rugăm să accesați site-ul
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Inspectoratului Școlar Județean Alba
(www.isjalba.ro ).
l Primăria Comunei Ciorani, cu sediul
în Comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos,
nr.1287bis, judeţul Prahova, organizează concurs conform H.G. 286/2011
pentru ocuparea funcțiilor contractuale
vacante de: 1 Inspector IA -compartiment pregătire și publicare documente
-Monitorul Oficial Local; 1 Inspector IA
-compartiment protecția familiei,
protecția persoanelor vârstnice, a
persoanelor cu dizabilități; 1 Referent
-compartiment arhivă. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
14.10.2021, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 18.10.2021, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească: Condiții generale: Candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare. Condiții specifice: -1 Inspector IA -compartiment
pregătire și publicare documente -Monitorul Oficial Local: 1.Studii universitare
de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în specialitatea administrație publică. 2.Vechime în specialitatea
studiilor -10 ani. -1 Inspector IA
-compartiment protecția familiei,
protecția persoanelor vârstnice, a
persoanelor cu dizabilități: 1.Studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
științelor economice sau administrative.
2.Vechime -9 ani încadrare studii supe-

rioare. -1 Referent -compartiment
arhivă: 1. Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; 2.Vechime în
muncă -10 ani. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea III-a la sediul Primăriei
Comunei Ciorani. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art.3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Relații
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Ciorani, persoană de contact
doamna Nina Mirică, telefon

CITAȚII
l Mărunțelu Tudorița, cu ultimul
domiciliu în comuna Podari, sat Podari,
str.Cătănești, nr.50, Dolj, este citată cu
mențiunea de a se prezenta personal la
interogatoriu în dosarul
nr.15451/215/2020 al Judecătoriei
Craiova, având ca obiect reziliere
contract de întreținere, în contradictoriu
cu Mărunțelu Marin și Mărunțelu
Floarea, pentru data de 27.10.2021,
Civil 15, ora 12.00.

SOMAȚII
l Avand in vedere ca prin actiunea
civila ce face obiectul dosarului nr.
8754/55/2020 al Judecatoriei Arad,
reclamantii Gaic Teodor si Gaic Maria,
cu domiciliul in Vinga, jud. Arad. Solicita inscrierea dreptului de proprietate
cu titlu de uzucapiune, asupra imobilului situate in CF nr. 307657 Vinga
provenit din conversia pe hartie a CF nr.
1192 Vinga cu nr top1463-1464/b
constand in teren intravilan in suprafata de 108 mp si casa de la nr. administrativ 1046, proprietari tabulari Ienin
Zsiva si Murareszku Theza. Sunt somati
toti cei interesati sa faca opozitie fata de
aceasta actiune, in termen 1/una/luna de
la afisarea prezentei somatii, in caz
contrar urmand ca in termen de 1/una/
luna de la emiterea celei din urma publi-

catii sa se treaca la judecarea faptei.
Opozitiile se vor formula in scris si se
vor depune la dosarul 8754/55/2021 al
Judecatoriei Arad, prin biroul de depunere actiuni si cereri al acestei instante.
Termen de judecata fixat in cauza 1/
una/luna - 11.10.2021, sala 145, ora
11:00.

DISPARIȚII
l Judecătoria Babadag , Dosar nr.
1199/179/2021 Subsemnata Uzum
Paraschiva, domiciliată în comuna
Jurilovca, str. Dumbravei nr. 30,
județul Tulcea, anunț deschiderea
procedură de declarare a morții soțului
meu, Uzum Ștefan, dispărut la data de
03.09.2005. Cine poate da date despre
cel dispărut, să comunice instanței de
judecată.

DIVERSE
l C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea procedurii generale a falimentului in Dosarul nr. 5447/105/2018
Tribunal Prahova, conform Hotararii nr.
401/16.09.2021 privind pe SC Raid
Natura SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță nascute in cursul
procedurii 29.10.2021, întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor
29.11.2021, întocmirea tabelului definitiv consolidat 29.12.2021.
l SC Predoleanu SRL cu sediul în str.
Ion Maiorescu, nr. 42, sector 2, București, înregistrată la ONRC-ORCTB
cu CUI nr. 29966340, informează pe
cei interesanți că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizației de mediu
pentru activitatea Restaurant. Desfășurată în str. Mântuleasa, nr. 40, sector
2, București. Informații se pot solicita
la sediul Agenției Pentru Protecția
Mediului București din sectorul 6,
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul
Morii- în spatele benzinăriei Lukoil),
între orele 9:00-12:00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul A.P.M București în
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termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l SC Europa Group SRL cu sediul în
str. Franceză, nr. 60, parter, camera
PO.4, sector 3, București, înregistrată la
ONRC-ORCTB cu CUI nr. 17147104,
informează pe cei interesanți că s-a
depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea
Restaurant. Desfășurată în str. Franceză, nr. 60, sector 3, București. Informații se pot solicita la sediul Agenției
Pentru Protecția Mediului București din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1
(Barajul Lacul Morii- în spatele benzinăriei lukoil), între orele 9:00-12:00, de
luni până vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la sediul A.P.M
București în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l SC Premier Restaurants Romania
SRL , cu sediul in Sos.Nicolae Titulescu,
nr.4-8, cladirea America Hous-aripa de
vest, et.5, sect.1-Bucuresti, inregistrata
la O.N.R.C-O.R.C.T.B cu C.U.I. nr.
6205722, informeaza pe cei interesati ca
s-a depus solicitarea pentru emiterea
autorizatiei de mediu pentru activitatea
de Restaurante, cod CAEN.5610-desfasurata in Soseaua Virtutii, nr.27B,
Sect.6-Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului.Bucuresti din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii-in
spatele benzinariei LUKOIL), intre
orele 09:00-12:00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatiile se pot
depune la sediul A.P.M.Bucuresti in
termen de 10 zile de la data publicarii
prezentului anunt
l Anunţ Public. S.C. LIDL Discount
S.R.L. cu sediul în sat Nedelea, com.
Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui
Bot, km 73+810, județul Prahova,
anunţă public solicitarea de obținere a
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
„Supermarket Lidl” amplasat în municipiul Onești, str. Cireșoaia, nr. 20 bis,
județul Bacău. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul
APM Bacău, strada Oituz, nr.23, în
zilele de luni -joi, între orele 8:00-16:30
si vineri între orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Bacău, pe durata derulării
procedurii de autorizare.
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l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Primaria Comunei Ganeasa: Primaria
Comunei Ganeasa, Judetul Ilfov
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Realizarea
unui foraj de mare adancime pentru
suplimentarea surselor de apa ale
comunei Ganeasa”, propus a fi
amplasat în Comuna Ganeasa, Satul
Ganeasa, Str. Intrarea Stefan cel Mare,
judetul 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 Primariei Ganeasa, din Localitatea Ganeasa, sat Ganeasa, str. Stefan
cel Mare, nr.34, judetul Ilfov, în zilele de
luni - joi, între orele 08:30 – 16:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic
la sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov.
l S.C Eurocov SRL și persoanele fizice:
Virtyo Elena, Benedek Ileana, Gocz
Bela, Ciambur Dumitru Codruț, Csorja
Cornelia, Debreczi Ladislau, Bdebreczi
Pavel și alții, anunţă publicul interesat
că s-a luat de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Covasna Decizia
privind încadrarea panului Amenajament silvic UP III Comandău, situat în
UAT Zagon și Covasna, fără aviz de
mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului
interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Covasna
situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore
Bălan, nr. 10, în zilele de luni- vineri,
între orele: 09.00- 13.00, telefon:
0267.323.701, în termen de 10 zile de la
apariţia anunţului.
l Comuna Ghiroda anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Modernizare străzi în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda
-lot 12: str. Cucului, str.Rândunelelor,
str.Albatrosului, str.Paltinilor, str.Rodiilor, str. Cocorilor, str.Pescărușului”
propus a fi realizat în intravilanul localității Giarmata Vii -com.Ghiroda, jud.
Timiș. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș,

municipiul Timișoara, Bvd.Liviu
Rebreanu, nr.18-18A și la sediul beneficiarului: comuna Ghiroda, str.Victoria,
nr. 46, jud.Timiș, în zilele de luni-joi,
orele 08.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
A.P.M.Timiș.
l RNP-Romsilva Direcția Silvică
Mehedinți, Ocolul Silvic Simian, titular
al Planului „Amenajamentul silvic al
Ocolului Simian -U.P.I Ostrovu
Corbului, U.P.II Balota, U.P.III Prunișor, U.P. IV Stârmina” anunță publicul
interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și finalizării Studiului de
Evaluarea Adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar și a Raportului de
Mediu. Consultarea planului, a
Studiului de Evaluarea Adecvată și a
Raportului de Mediu se poate realiza la
sediul titularului, zilnic între orele
10.00-15.00. Comentariile și propunerile
se vor transmite în scris la sediul titularului și la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Mehedinți, str. Băile
Romane, nr.3, Dr Tr.Severin, în termen
de 48 zile calendaristice. RNP-Romsilva
Direcția Silvică Mehedinți, Ocolul Silvic
Drobeta Turnu Severin, titular al
Planului „Amenajamentul silvic al
Ocolului Simian -U.P.I Ostrovu
Corbului, U.P.II Balota, U.P.III Prunișor, U.P.IV Stârmina” anunță publicul
interesat asupra dezbaterii publice a
Studiului de Evaluarea Adecvată și a
Raportului de Mediu și, care va avea loc
în data de 09.11.2021. Prezentarea
Studiului de Evaluarea Adecvată și a
Raportului de Mediu se va face începând cu ora 11.00, la sediul Ocolului
Silvic Simian, Str.Gării, nr. 91, Loc.
Simian, Jud.Mehedinți.
l RNP-Romsilva Direcția Silvică
Mehedinți, Ocolul Silvic Simian, titular
al Planului „Amenajamentul silvic al
Ocolului Simian -U.P.I Ostrovu
Corbului, U.P.II Balota, U.P.III Prunișor, U.P.IV Stârmina” anunță publicul
interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și finalizării Studiului de
Evaluarea Adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar și a Raportului de
Mediu. Consultarea planului, a
Studiului de Evaluarea Adecvată și a
Raportului de Mediu se poate realiza la
sediul titularului, zilnic între orele

10.00-15.00. Comentariile și propunerile
se vor transmite în scris la sediul titularului și la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Mehedinți, str. Băile
Romane, nr.3, Dr Tr.Severin, în termen
de 45 zile calendaristice. RNP-Romsilva
Direcția Silvică Mehedinți, Ocolul Silvic
Drobeta Turnu Severin, titular al
Planului „Amenajamentul silvic al
Ocolului Simian -U.P.I Ostrovu
Corbului, U.P.II Balota, U.P.III Prunișor, U.P.IV Stârmina” anunță publicul
interesat asupra dezbaterii publice a
Studiului de Evaluarea Adecvată și a
Raportului de Mediu și, care va avea loc
în data de 09.11.2021. Prezentarea
Studiului de Evaluarea Adecvată și a
Raportului de Mediu se va face începând cu ora 11.00, la sediul Ocolului
Silvic Simian, Str.Gării, nr. 91, Loc.
Simian, Jud.Mehedinți.
l Titularul proiectului Socar Petroleum
SA anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „denumirea acestuia” Instalare SKID
AdBlue, propus a fi amplasat în adresa
proiectului Comuna Chiajna, Șos.
Centură, nr.1 Bis, jud.Ilfov. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului din București,
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în zilele
de luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenției pentru protecția
mediului Ilfov.
l S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala
Tg.Mureș, titular al proiectului Instalație de suprafață sonda 7 Fierbinți,
propus a se realiza în orașul Fierbinți-Târg, extravilan, tarla 370/2, 370/3,
370/4, 370/4/1, 368/11, 368/14, 368/15,
368/19, 437/1, canal Hc 436, drum de
exploatare De, jud.Ialomița, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Ialomița, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul Instalație de suprafață sonda
7 Fierbinți. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ialomița, loc.
Slobozia, Str. M.Viteazu, nr.1, în zilele de
luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele
08.00-14.00, precum și la următoarea

adresă de internet: www.apmil.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 A.P.M.Ialomița.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator judiciar al Camicris Trading
SRL
desemnat prin Hotararea nr.4305 din
data de 20.09.2021, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 2640/3/2021, notificã
deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Camicris Trading SRL, cu sediul
social in Bucureşti, Sectorul 5, Strada
Târgu Jiu, Nr. 62, CUI 23181410, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/1699/2008,. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva Camicris Trading
SRL vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 2640/3/2021, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere
a creantelor asupra averii debitorului
04.11.2021; b) termenul de verificare a
creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
24.11.2021; c) termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
20.12.2021; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor
29.11.2021, ora 14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data de 04.10.2021,
ora 14.00 la sediul administratorului
judiciar.

LICITAŢII
l Sucursala Regionala CF Craiova,
Secția L6, Aleea I Depoului, nr.1, scoate
la licitaţie publică două tractoare și
remorcă basculantă, aflate în Craiova.
Licitaţia are loc pe 06.10.2021, ora
10:00, la adresa menţionată. Telefon:
0351.403.226.
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la
licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul SC Otapal Intervat
SRL, respectiv: autoturism Dacia
Logan, la pretul de 8.400 lei+TVA, an
fabricatie 2014, pe motorina,
aprox.116.000 km, cu mentiunea ca

acest autoturism a fost cumparat in
leasing , achitat integral de Otapal
Intervat SRL, dar neinmatriculat pe
societate; autoutilitara Renault Master
la pretul de 7.900 lei+TVA , nefunctionala , avariata in partea frontala, pentru
care societatea nu detine acte.Preturile
sunt reduse la 50% fata de cele stabilite
in raportul de evaluare. Licitatia are loc
in baza Adunarii Creditorilor din data
de 03.06.2021, pretul de pornire al licitatiei fiind cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitaţiile publice vor avea loc
pe data de: 28.09.2021, 30.09.2021,
05.10.2021, 07.10.2021, 12.10.2021,
14.10.2021, 19.10.2021, 21.10.2021,
26.10.2021, 28.10.2021 orele 12:00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.
7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa de participare la licitatie este de 500 lei+TVA.
Relaţii suplimentare 0344/104525.
l Consiliul Local al Comunei Șendriceni, județul Botoșani, cu sediul în sat
Șendriceni, str.Morii, nr.1, județul Botoșani, organizează licitație publică pentru
traseul -strada Pascari, nr.141 -strada
Principală, nr. 1 -strada Principală nr.44
Liceul Tehnologic „Al.Vlahuță” sat
Șendiceni, comuna Șendriceni, județul
Botoșani -din cadrul serviciului comunitar de transport public local de
persoane prin curse regulate Lungime
traseu dus-întors 5 km. Licitația va avea
loc în data de 27.10.2021, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Șendriceni,
județul Botoșani. Caietul de sarcini se
poate obține de la Compartimentul
Financiar Contabil, Impozite și Taxe
Locale și Achiziții Publice, contra sumei
300,00Lei începând cu 27 septembrie
2021. Taxa de participare la licitație este
de 350Lei, iar garanția de participare la
licitație este în cuantum de 130,00Lei.
Data limită pentru înscrierea la licitație
și pentru depunerea ofertelor este 22
octombrie 2021, ora 16.00, la sediul
Primăriei Comunei Șendriceni.
l Anunt Licitatie. Penitenciarul Arad,
cu sediul în:loc.Arad, jud.Arad, str.Al.
Ioan Cuza, nr.1, tel.0257212661, fax.
0257/280584, organizează licitaţie
deschisă cu strigare pentru vânzarea
unor mijloace fixe propuse spre casare și
anume:piese rezultate în urma dezmembrărilor de autovehicule, cazane de
oțel+arzătoare+pompe de recirculare,
vas de expansiune+supapă de siguranță,
copiator xerox, dulapuri, masă cu o
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
cuvă. Garanţia de participare reprezintă
10% din preţul de pornire pentru fiecare
bun. Aceasta se constituie cu ordin de
plată în contul de Trezorerie nr.
RO61TREZ 0215005 XXX006632 sau
în numerar la casieria unităţii, cu cel
puţin 3(trei)/zile lucrătoare înainte de
data desfăşurării licitaţiei, respectiv
până în 01.10.2021 ora 15:00. La licitaţie
se poate participa pentru unul sau mai
multe bunuri.Garanţia de participare se
va constitui în funcţie de bunurile
pentru care se doreşte licitarea. Licitaţia
va avea loc la sediul Penitenciarului
Arad din loc.Arad, jud.Arad, str.Al.Ioan
Cuza, nr.1, în data de 06.10.2021, ora
10. În cazul în care, la licitaţie, nu se
prezintă minim 2(doi) participanţi sau
nu se oferă preţul de pornire, licitaţia se
va repeta în data de 13.10.2021, ora
10:00 cu diminuarea prețului de pornire
cu 20%. În cazul în care nici de această
dată bunurile nu vor fi valorificate, se va
organiza o altă licitaţie în data
20.10.2021,ora 1000 cu diminuarea
prețului de pornire cu 40%. În cazul în
care nici de această dată nu a fost oferit
preţul de pornire a licitaţiei, bunurile se
vor valorifica prin organizarea selecţiei
de oferte sau a negocierii directe, în
conformitate cu art.24 al.(1),(2) şi (3)
din H.G.nr.766/2002. Lista cu bunurile
scoase la licitație, caietul de sarcini şi
regulamentul de participare la licitaţie,
pot fi solicitate în format electronic pe
adresa de email:achizitii.parad@anp.
gov.ro sau prin tel.0257212661/int.113
sau 144 sau fax:0257280584.
l Municipiul Ploiești, cu sediul în
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, Județul
Prahova, organizează licitația publică,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
nr. 309/31.08.2021, privind închirierea
unor spatii cu alta destinație decât
aceea de locuință, cabinete medicale și/
sau desfășurarea unor activități conexe
actului medical, după cum urmează: 1.
str. Andrei Mureșanu nr. 56, camera nr.

25 (subsol) + 4,4 mp cotă parte din
camera nr. 5 (sală de tratament); 2. str.
Andrei Mureșanu nr. 56, camera nr. 3
(subsol) + 5,17 mp cotă parte din
camera nr. 5 (sală de tratament); 3. str.
Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 24
(subsol) si sala de tratament camera nr.
3; 4. str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 1,
camera 16 cu sala de tratament la
comun cu alte cabinete din cam. 15; 5.
str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 3, 6.
str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 2,
camera 12,13,14; 7. str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 2, camera 8, 8. str.
Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 2, camerele 16, 17, și 18, 9. B-dul Independentei nr. 14 - 23,86 mp; 10. B-dul
Independentei nr. 14 (folosit in comun
cu dr. Gioabă) – 23,30 mp; 11. B-dul
Independentei nr. 14 (tura/contratură)
- 22,93 mp, 12. B-dul Independenței nr.
14 - 36,29 mp; 13. str. Sold. Erou
Moldoveanu Marian nr. 5A, camera 22
(fără sală de tratament) – 36,22 mp; 14.
str. Podul Înalt nr. 4, bl. 4B, ap. 3 (tura/
contratură) – 38,37 mp; 15. str. Podul
Înalt nr. 4, bl. 4B, ap. 3 (tura/contratură) – 30,13 mp; 16. str. Covurlui nr.
11 (tura/contratură) – 60,65 mp. Licitația publică va avea loc în data de
14.10.2021 orele 1000, la sediul Municipiului Ploiești în strada P-ţa Eroilor
nr.1, în Sala de Ședințe situată la etajul
1, județul Prahova. Documentația de
atribuire se achiziționează de la
Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, (Municipiului Ploiești, Piața
Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409).
Contravaloarea documentației de atribuire este de 212 lei și se achită la casieria Municipiului Ploiești in baza unei
dispoziții eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu. Prețul de
pornire la licitație pentru fiecare spațiu
cu alta destinație decât aceea de locuință, cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului
medical este cel prevăzut in Anexa nr. 1
la documentația de atribuire. Taxă de

participare la licitație este de 212 lei.
Data limită de depunere a dosarului de
participare la licitație: 12.10.2021 ora
13:00. Dosarul de participare, compus
din două plicuri sigilate, unul exterior
și unul interior, se depune la Registratura Municipiului Ploiești, Piața
Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul are
dreptul de a transmite oferta prin postă
şi implicit direct la sediul autorității
contractante. Oferta din plicul interior
va fi depusă într-un singur exemplar
semnat de către participantul la licitație. Informații suplimentare se pot
obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, Municipiului Ploiești,
Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409
sau la telefon 0244 516699 interior 546.
Prezentul anunț a fost transmis astăzi
16.09.2021 in vederea publicării acestuia, către Monitorul Oficial.
l Municipiul Ploiești, cu sediul în
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, Județul
Prahova, organizează licitația publică,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
nr. 310/31.08.2021, privind închirierea
unor spatii cu alta destinație decât
aceea de locuință, după cum urmează:
1. Str. Buna Vestire nr. 163 (Spațiu 26,5
m p ) , 2 . S t r. B r a t o c e a n r. 2 2
(Spațiu=116,25 mp, Teren=102 mp), 3.
Piața Victoriei bl. B Est subsol (Spațiu=
39,29 mp), Piața Victoriei bl A Est, sc.
D, subsol (Spațiu=33,35 mp), 5. Str.
Mărășești nr. 26 (Spațiu=41,85 mp,
Dependințe=39,93 mp, Teren=257,31
m p ) , 6 . S t r. M ă r ă ș e ș t i n r. 2 6
(Spațiu=32,37 mp, Dependințe=20,00
mp, Teren=164,78 mp), 7. Str. Depoului
nr. 4-8 (Spațiu=61 mp, Teren=100mp
indiviz din 437 mp), 8. Str. Vlad Țepeș
nr. 37 (Spațiu=170 mp), 9. B-dul Independenței nr. 21 (Spațiu=122,3 mp), 10.
B - d u l I n d e p e n d e n ț e i n r. 2 1
(Spațiu=20,47 mp, Dependințe=13,87
mp), 11. Str. General Vasile Milea nr. 1
bl. A 7, subsol (Spațiu=197,92 mp), 12.
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G-ral Traian Moșoiu nr. 1A, et. 2
(Spațiu=17,16 mp), 13. Str. Mihai
B r a v u n r. 2 1 4 b l . 2 4 B p a r t e r
(Spațiu=48,87 mp), 14. Complex
Lămâița 2- modulul 1 (Spațiu=22,11
mp), 15. Complex Lămâița 2- modulul
2 (Spațiu=22,11 mp), 16. Complex
Lămâița 2- modulul 3 (Spațiu=22,11
mp), 17. Complex Lămâița 1- modulul
4 (Spațiu=11 mp), 18. Complex
Lămâița 1- modulul 1 (Spațiu=10,78
mp) domeniul privat al Municipiului
Ploiești. Licitația publică va avea loc în
data de 15.10.2021 orele 1000, la sediul
Municipiului Ploiești în strada, P-ța
Eroilor nr.1, în Sala de Ședințe situată
la etajul 1, județul Prahova. Documentația de atribuire se achiziționează de la
Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, (Municipiului Ploiești, Piața
Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409).
Contravaloarea documentației de atribuire este de 200 lei și se achită la casieria Municipiului Ploiești in baza unei
dispoziții eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu. Prețul de
pornire la licitație pentru fiecare spațiu
cu alta destinație decât aceea de locuință, este cel prevăzut in Anexa nr. 1 la
documentația de atribuire. Taxă de
participare la licitație este de 200 lei.
Data limită de depunere a dosarului de
participare la licitație: 13.10.2021 ora
16:00. Dosarul de participare, compus
din două plicuri sigilate, unul exterior
și unul interior, se depune la Registratura Municipiului Ploiești, Piața
Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul are
dreptul de a transmite oferta prin postă
și implicit direct la sediul autorității
contractante. Oferta din plicul interior
va fi depusă într-un singur exemplar
semnat de către participantul la licitație. Informații suplimentare se pot
obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, Municipiului Ploiești,
Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409
sau la telefon 0244 516699 interior 546.

Prezentul anunț a fost transmis astăzi
16.09.2021 in vederea publicării acestuia, către Monitorul Oficial.
l Anunț Licitație Publică Deschisă Cu
Strigare Inspectoratul General pentru
Imigrări cu sediul în str. Lt. Col. Marinescu Constantin nr. 15 A, Bucureşti,
Sector 5, având telefon: 021-410.75.13,
fax: 021-410.75.10 și email: igi@mai.gov.
ro, organizează licitație publică deschisă
cu strigare pentru următoarele echipamente IT&C: terminale mobile care să
permită citirea documentelor fără cip Datastrip model 2012-00008; terminale
mobile care să permită citirea documentelor cu/fără cip - Panasonic model
ToughBook CF-U1M; echipamente
mobile (laptop) pentru detectarea falsurilor. Licitația va avea loc în data de
07.10.2021, ora 10:00, la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, iar, în
caz de neadjudecare, următoarele licitații vor avea loc în data de 25.10.2021,
ora 10:00, respectiv în data de
01.11.2021, ora 10:00. Caietul de sarcini
se va putea obține până la data de
06.10.2021, ora 15:00, de la sediul
Inspectoratului General pentru
Imigrări, la prețul de 10 lei/caiet. Taxa
de participare la licitație este de 50 lei și
se poate achita la casieria Inspectoratului General pentru Imigrări, iar
garanția de participare la licitație este
prevăzută în caietul de sarcini și se
poate depune în contul de trezorerie sau
la casieria Inspectoratului General
pentru Imigrări. Informații suplimentare se pot obține la tel. 021-410.75.13
int. 30795 și email remus.enuta.igi@
mai.gov.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
U.A.T.Comuna Cetatea de Baltă, cu
sediul în Cetatea de Baltă, str.Cetății,
nr.32, județul Alba, cod poștal 517235,

telefon 0258/886.364, fax
0258/886.128, e-mail: contact@cetateadebalta.ro, cod fiscal 4562478. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Spațiu farmacie în suprafață de 25mp:
compus din 19mp spațiu vânzare,
3,5mp magazie și 2,5mp baie, situat
administrative în Comuna Cetatea de
Baltă, str. Horea, nr. 4A, județul Alba,
bun proprietate publică al comunei
Cetatea de Baltă, conform O.U.G.
5 7 / 0 3 . 0 7 . 2 0 1 9 ș i H . C . L . n r.
32/30.06.2021. Imobilul înscris în
extrasul de Carte Funciară nr. 70504
al comunei Cetatea de Baltă. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Comuna
Cetatea de Baltă, str. Cetății, nr.32,
județul Alba, cod poștal 517235,
Compartiment Urbanism și Achiziții
publice. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 50Lei, iar plata se face
la casieria U.A.T.Cetatea de Baltă.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.10.2021, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
13.10.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: U.A.T.
Comuna Cetatea de Baltă, str. Cetății,
nr.32, județul Alba. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depune într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior.
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5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.10.2021, ora 10.00, la sediu
Comunei Cetatea de Baltă, str.Cetății,
nr.32, județul Alba. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Blaj, Blaj, Bulevardul
Republicii, nr.14, județul Alba, telefon
0258/710.899, fax 0258/712.299,
e-mail: judecatoria.blaj@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 21.09.2021.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoană de contact:
Comuna Blejoi, comuna Blejoi, sat
Blejoi, Calea Buzău, nr.10, județul
Prahova, telefon 0244/410.445, fax
0244/410.660, e-mail: blejoiprahova@
yahoo.com, cod fiscal 2845346. 2.
Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Teren (Piața Agroalimentară Blejoi) în suprafață totală de
3.139mp și a imobilului aferent
(construcție) în suprafață totală de
285mp, conform caietului de sarcini,
situate în T23 CC170/2, nr.cadastral
26562, în vederea construirii unui
complex comercial, Comuna Blejoi,
județul Prahova, bun proprietate
publică al comunei Blejoi, conform
H.C.L. nr. 36/29.06.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Blejoi. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Blejoi, comuna
Blejoi, sat Blejoi, Calea Buzău, nr.10,
județul Prahova. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele

interesate pot achita contravaloarea
documentației de atribuire de 500Lei
în contul concedentului: RO20TREZ
53921360250 XXXXX, deschis la
Trezoreria Boldești-Scăieni, cod fiscal
al concedentului: 2845346.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 06.10.2021, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 14.10.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Oferta
va fi depusă la Registratura Primăriei
Comunei Blejoi, comuna Blejoi, sat
Blejoi, Calea Buzau, nr.10, județul
Prahova. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 2 exemplare
copii. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.10.2021, ora 12.00,
la sediul Primăriei Comunei Blejoi,
comuna Blejoi, sat Blejoi, Calea
Buzău, nr.10, județul Prahova. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție
se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului
Prahova, Ploiești, Piața Victoriei,
nr.10, județul Prahova, telefon
0244/544.781, fax 0244/544.781,
0244/544.598, 0244/544.230, e-mail:
tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.09.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Dobârlău, cu sediul în
comuna Dobârlău, nr.233, județul
Covasna, telefon 0267/375.818, fax
0267/375.818, e-mail: primariadobarlau@yahoo.com, cod fiscal
4404575. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Spațiu comercial în suprafață de 44,30
mp, amplasat în imobilul cu nr.1 din
localitatea Mărcuș, comuna Dobârlău,
județul Covasna, înscris în CF
nr.26111-C1-U1 Dobârlău, nr. cadas-

tral 26111-C1-U1 Dobârlău, bun
proprietate privată a Comunei
Dobârlău, conform H.C.L.
nr.28/31.05.2021 și în baza temeiului
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Dobârlău. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul de Achiziții publice
din cadrul Primăriei Comunei
Dobârlău, comuna Dobârlău, nr.233,
județul Covasna. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de
50Lei la Casieria Primăriei Comunei
Dobârlău, nr.233, județul Covasna.
3.4.Data-limită pentru solicitarea

clarificărilor: 12.10.2021, ora 15.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 20.10.2021, ora 14.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura
Primăriei Comunei Dobârlău, comuna
Dobârlău, nr.233, județul Covasna.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 21.10.2021, ora
10.00, la sediul Primăriei Comunei
Dobârlău, comuna Dobârlău, nr.233,
județul Covasna. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Acțiunea în justiție se poate introduce
la secția de contencios administrativ a
Tr i b u n a l u l u i C o v a s n a , S f â n t u
Gheorghe, Str.Kriza János, nr.2,
județul Covasna, telefon 0267/311.606,
fax 0267/316.053, e-mail tr.covasna@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 21.09.2021.

PIERDERI
l Subsemnatul, Pandele Mihăiță
Cozmin, declar că am pierdut Carnet
Membru Vânător cu seria102938,
eliberat de AJVPS Prahova.
l Build Machine SRL, având CUI:
37849472, înmatriculată la ORCTB
cu nr. J40/10656/2017, declarăm pierdute și nule certificatul de înregistrare
al societății și certificatele constatatoare de la sediul social și terți.
l Pierdut carnet de student și legitimație student pentru reducere la
transport pe numele Jane Ana-Maria,
studenta la UMFST Târgu Mureș. Le
declar nule.
l S.C Tonic Medical Center S.R L,
CUI 36708238, J37/615/2016, sediul
social în Str.Republicii, nr.176,
Bârlad, Jud.Vaslui, reprezentată
legal prin administrator Stoica
Mihaela-Simona, declară pierdută și
nulă Ștampila cu tuș negru din
imagine. Ștampila care va intra în
folosință va fi cu tuș verde.

