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OFERTE SERVICIU
l Restaurant în zona Obor angajăm
femeie de serviciu și picoliță/ospătăriță.
Relații la telefon. 021.250.65.70.
l SC Agromar Frăsinet SRL, având CUI:
24827820, cu sediul în Sat Clanita,
Comuna Frăsinet, Județul Teleorman,
angajează: femeie serviciu, cod COR
911201- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniu. Selecția are loc în data de
26.07.2021, ora 08.00, la sediul societății.
l SC Romagro-Ceres SRL, având CUI:
1517626, cu sediul în Municipiul Caracal,
Str.A.Caracalla, Nr.35, Județ Olt, angajează: ambalator manual, cod COR
932101- 6 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul comerțului, experiență 6 luni.
Selecția are loc în data de 26.07.2021, ora
10.00, la sediul societății.
l SC Sotcali SRL, având CUI: 11014273,
cu sediul în Comuna Cornu, Sat Cornu de
Jos- PCT. „La Radulescu”, Județul
Prahova, angajează: muncitor necalificat
în silvicultură, cod COR 921502- 3 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul silviculturii. Selecția are loc în data de 26.07.2021,
ora 08.00, la sediul societății.
l Verita International School in Bucharest
is looking to appoint a Primary School
Teacher to work within a creative and
integrative school: Bachelor’s Degree in
Psychology or Leadership; Master Degree
is a plus; Teacher Certificate of Qualification; prior experience in schools; an excellent command or written and spoken
English; attractive salary. Phone:
0756.622.570.
l SC Feruccio Construct SRL, având
CUI: 30392054, cu sediul în Sat Brazii de
Sus, Comuna Brazi, Strada Trandafirilor,
Nr.33G, Etaj 1, Județ Prahova, angajează:
mecanic utilaj, cod COR 723302- 6
posturi; zidar rosar tencuitor, cod COR
711205- 10 posturi; fierar betonist, cod
COR 711402- 30 posturi; dulgher, cod
COR 711501- 30 posturi; instalator apă,
canal, cod COR 712602- 5 posturi; electri-

cian în construcții, cod COR 741101- 8
posturi; sudor, cod COR 721208- 5 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
26.07.2021, ora 08.00, la sediul societății.
l Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020. Axa prioritară 6. Titlu proiect:
„A doua şansă în educaţie, o nouă şansă în
viaţă!”. Cod proiect: 133087. Beneficiar:
Asociația Inter Concordia Botoşani.
Partener 1: Casa Corpului Didactic Botoşani. Partener 2: Inspectoratul Școlar
Județean Botoşani. Anunț de selecție.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,
Partener 2, anunță organizarea și desfășurarea procesului de recrutare și selecție a
cadrelor didactice pentru posturile
vacante din echipa organizației partenere
-în afara organigramei organizației -din
cadrul proiectului „A doua şansă în
educație, o nouă şansă în viață”, ID
MySMIS 133087, Programul Operaţional
Capital Uman, nr.de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, apelul nr.
POCU/665/6/23/Măsuri de Educație de
Tip a doua șansă -regiuni mai puţin
dezvoltate. Informaţii suplimentare se află
pe site-ul I.Ș.J. Botoşani: https://isjbotosani.ro/p-o-c-u/anunt-selectie-experti-cadre-didactice-in-cadrul-proiectului-a-doua-sansa-in-educatie-o-noua-sansa-in-viata-cod-smiss-133087-2.html.
l Anunț de selecție. În perioada iunie
2021-decembrie 2023 Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională Dolj
implementează Proiectul POCU/884/1/4
„eduNEETs_Măsuri de educație de tip a
doua șansă pentru tinerii NEETs din
județul Dolj” în parteneriat cu Star
Consulting&Training București, în calitate de aplicant. Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională Dolj
anunță scoaterea la concurs în cadrul
proiectului POCU/884/1/4 „eduNEETs_
Măsuri de educație de tip a doua șansă
pentru tinerii NEETs din județul Dolj” a
următoarelor posturi: 1.expert coordonare
centru „one-stop-shop” -1 post (26 luni);
2.expert informare și consiliere -2 posturi
(26 luni); 3.expert măsuri acompaniere -1
post (27 luni); 4.expert recrutare și menținere grup țintă -2 posturi (26 luni); 5.lector
instruire non-formală -1 post (26 luni);

6.expert informare și conștientizare -1 post
(26 luni); 7.expert măsuri outreach -1 post
(26 luni). Candidații vor depune dosarul
de candidatură cu documentele solicitate,
sigilat, la sediul Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Dolj,
strada L.V. Beethoven, nr.2, etajul 3, serviciul Secretariat, municipiul Craiova,
județul Dolj, până la data de 23.07.2021,
ora 12.00.Pentru detalii suplimentare
consultați website-ul instituției, la adresa
www.cjraedolj.ro. sau la nr.de telefon:
0351/411.055(56).
l Administrația Națională a Rezervelor
de Stat și Probleme Speciale -Unitatea
Teritorială 325, cu sediul în comuna
Orbeni, str.Silozului, nr.905, judeţul Bacău,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
muncitor calificat, treapta I, electrician,
c o n f o r m H . G . n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 16.08.2021, ora 10.00;
-Proba practică în data de 18.08.2021, ora
10.00; -Interviul, în data de 20.08.2021,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii profesionale cu
specializarea electrician sau studii generale și curs de calificare/certificat de calificare în ocupația de electrician; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 5 ani; -aviz psihologic.
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 Administrației Naționale a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
-Unitatea Teritorială 325, com.Orbeni, jud.
Bacău. Relaţii suplimentare la sediul:
ANRSPS-UT325, persoană de contact:
Pogonici Ștefan, telefon 0234/255500,
e-mail: ut325@anrsps.gov.ro
l Anunţ. Penitenciarul -Spital Mioveni cu
sediul în localitatea Mioveni, Bd. Dacia nr.
1, judeţul Argeş, intenţionează să încheie
contract de prestări servicii medicale cu
medic specialist medicină internă sau
grupele înrudite cu aceasta. Condiţii
minime impuse prestatorului de serviciu:
-să îndeplinească condiţiile prevăzute de
Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, referitoare la exerci-
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tarea profesiei de medic; -să facă dovada
că este membru al Colegiului medicilor
din România; -să facă dovada asigurării
privind răspunderea civilă pentru greşeli
în activitatea profesională; -să fie posesor
al unui titlu oficial de calificare în medicină pentru specialitatea -Cardiologie; -să
poată desfăşura activitatea în regim independent; -dacă la data prezentei nu deţine
certificatul de atestare fiscală, să depună
dovada solicitării eliberării acestuia de la
Administraţia Fiscală. Valoarea fondurilor
ce pot fi alocate pentru serviciile prestate
este de maxim 80 lei/ora. Programul de
lucru este de minim 5 maxim 7 ore/zi, 5
zile pe săptămâna. În eventualitatea în
care vor fi mai multe oferte, criteriul de
atribuire este preţul cel mai mic exprimat
în lei/oră. Oferta de preţ reprezentând
tariful pe serviciu, se va transmite până la
data de 28.07.2021, ora 11:00, în plic închis
cu menţiunea ,,A nu se deschide până la
data de 28.07.2021 -ora 11:00, prin oricare
din următoarele mijloace: poştă, curier sau
depunere directă la sediul instituţiei.
Serviciile se vor presta în cadrul Penitenciarului -Spital Mioveni. Caietul de sarcini
se poate ridica gratuit de la sediul unităţii.
Informaţii suplimentare la telefon fix
0248.260.560, int. 223 sau 248.
l Colegiul Tehnic „Simion Mehedinți”
Codlea, cu sediul în Codlea, str.Chimiștilor, nr.3, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată
nedeterminată, a functiei contractuale, de
conducere, vacante, după cum urmează:
1.administrator financiar/contabil șef 1
post. Pentru ocuparea unui post vacant
sau temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare:
a.are cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic
-European şi domiciliul în România; b.
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c.
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d.are capacitate deplină de
exerciţiu; e.are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie

sau de unităţile sanitare abilitate; f. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs; g.nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale: -diplomă de
licențiat în specialitate; -minim 5 ani
vechime în domeniul financiar contabil.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: -06 august 2021,
ora14.00: data limită pentru depunerea
dosarelor; -16 august 2021, ora 10.00:
proba scrisă; -18 august 2021, ora 10.00:
proba practică; -20 august 2021, ora 10.00:
proba interviu. Conform art.6 al Regulamentului-cadru Regulamentului -cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant, pentru
înscrierea la concurs candidații vor
prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente: Dosarul
de concurs va cuprinde următoarele documente: 1.Cerere de înscriere la concurs;
2.Copia actului de identitate; 3.Copiilor
documentelor care să ateste nivelul studiilor și efectuarea unor specializări, copiile
documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice; 4.Copia carnetului de

muncă, adeverință conform cu originalul,
sau după caz, o adeverință care să ateste
vechimea în muncă și în specialitate;
5.Cazierul judiciar care să ateste că nu are
antecedente penale să-l facă incompatibil
cu funcția de administrator financiar; 6.
Adeverință medicală care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 30 de zile anterior derulării
concursului, de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate; 7.Curriculum Vitae. În cazul în
care candidatul depune o declarație pe
propria răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis
la selecția dosarelor, acesta are obligația de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfășurării primei probe a
concursului. Copia actului de identitate,
copiile documentelor de studii și carnetul
de muncă sau după caz adeverințele care
atestă vechimea vor fi prezentate și în
original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea. Datele privind condițiile specifice și bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând pagina oficială.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
Colegiului Tehnic Simion Mehedinți, din
Codlea, str.Chimiștilor, nr.3, telefon
0268/251.87.57.
l Colegiul Tehnic „Simion Mehedinți”
Codlea, cu sediul în Codlea, str.Chimiștilor, nr.3, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată
nedeterminată, a funcției contractuale,
vacante, după cum urmează: -0,5 normă
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personal didactic auxiliar -pedagog şcolar.
Pentru ocuparea unui post vacant sau
temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completarile ulterioare:
a.are cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic
-European şi domiciliul în România; b.
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c.
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d.are capacitate deplină de
exerciţiu; e.are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; f. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs; g.nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocuparii funcției contractuale: 1.diplomă
de bacalaureat; 2.vechime în muncă
minim 3 ani și experienţă într-un domeniu
educațional. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -06 august
2021, ora 14.00, data limită pentru depunerea dosarelor; -16 august 2021, ora
10.00, proba scrisă; -19 august 2021, ora
10.00, proba interviu. Conform art. 6 al
Regulamentului-cadru Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant,
pentru înscrierea la concurs candidații vor
prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente: Dosarul
de concurs va cuprinde următoarele documente: 1.Cerere de înscriere la concurs;
2.Copia actului de identitate. 3.Copiilor
documentelor care să ateste nivelul studiilor și efectuarea unor specializări, copiile
documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice; 4. Copia carnetului de
muncă, adeverință conform cu originalul,
sau după caz, o adeverință care să ateste
vechimea în muncă și si experienţă într-un
domeniu educațional. 5.Cazierul judiciar
care să ateste că nu are antecedente penale
să-l facă incompatibil cu funcția de administrator financiar; 6.Adeverință medicală
care să ateste starea de sănătate corespun-
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zătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile
anterior derulării concursului, de către
medicul de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate; 7. Curriculum Vitae. În cazul în care candidatul
depune o declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale, în cazul în
care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia
actului de identitate, copiile documentelor
de studii și carnetul de muncă, sau după
caz adeverințele care atestă vechimea vor
fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Datele privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Colegiului
Tehnic Simion Mehedinți, din Codlea, str.
Chimiștilor, nr.3, telefon 0268/251.87.57.
l Teatrul Municipal „Matei Vişniec”
Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi contractuale de execuție
vacante, după cum urmează: Inspector de
specialitate, gr.IA -1 post, în cadrul
Compartimentului Achiziții publice și
Investiții; Magaziner -1 post, în cadrul
Compartimentului Administrativ. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 1) generale: cele prevăzute de art.
3 din Regulamentul-cadru -Anexa la H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare; 2)specifice pe posturi: Inspector
de specialitate, gr.IA: -nivelul studiilor
-superioare; -studii universitare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în ştiinţe economice; -perfecționări (specializări) în domeniul achizițiilor publice atestate cu certificate de
absolvire sau alte documente; -experiență
specifică de minimum 3 ani în domeniul
achizițiilor publice, dovedită prin documente din care să reiasă experiența în
achiziții publice; -vechime în specialitate
de minimum 6 ani și 6 luni. Magaziner:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă și în specialitate într-o funcție de gestiune: minimum 6
luni. Concursul va consta în susţinerea a
două probe de către candidaţii declaraţi
admişi la selecţia dosarelor, respectiv:
proba scrisă şi interviul. Concursul se
organizează conform calendarului
următor: -06 august 2021, ora 12.00 -data
limită pentru depunerea dosarelor; -16
august 2021, ora 10.00 -proba scrisă; -18
august 2021, ora 10.00 -interviul. Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea
celor două probe de concurs vor avea loc la

sediul Teatrului Municipal „Matei
Vişniec” Suceava, situat în strada Dragoş
Vodă, nr.1, localitatea Suceava, județul
Suceava. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponib i l e a c c e s â n d h t t p s : / / w w w.
teatrulmateivisniec.ro/ro/anunturi/angajari/. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Teatrului Municipal „Matei
Vișniec” Suceava, str.Dragoș Vodă, nr.1,
localitatea Suceava, județul Suceava,
Compartimentul Resurse Umane -camera
205, telefon: 0330/803.995 sau
0759.048.679.

CITAȚII
l RCS & RDS SA cheamă în judecată pe
Mada Metcom SRL, cu sediul în Orăștie,
str. Gării, nr.5, jud. Hunedoara, în calitate
de pârât, în dosar 469/272/2020, Judecătoria Orăștie, sala 1, în data de 05.08.2021,
ora 09.00.
l RCS & RDS SA cheamă în judecată pe
Becu Marinel, în calitate de pârât, domiciliat în sat Plopșoru, comuna Sălcuța, str.
Traian Demetrecu, nr.93, jud.Dolj, în
dosar 3282/215/2021, Judecătoria Craiova,
complet civil 33 cc, în data de 15.09.2021,
ora 12.00.
l Judecatoria Sannicolau Mare dosar
1907/295/2021 parata Bodor Adriana cu
ultimul domiciliu cunoscut in comuna
Varias nr.808, jud.Timis in prezent cu
domiciliul necunoscut este chemata la
aceasta instanta la data de 14.10.2021
ora-9.00 in proces cu reclamantul Bodor
Stefan pentru divort presedinte Ardeleanu
Bogdan grefier Balint Arpad.

DIVERSE
l CII Tudor Geanina, cu sediul social in
Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2, bl. 39, sc. A,
ap. 13, jud.Prahova, administrator judiciar
al debitorului Rultehcon Gard Line SRL,
conform Sentintei nr. 351 din 07.07.2021
pronuntata de Tribunalul Prahova, in
dosarul nr. 5378/105/2020, in temeiul art.
72 coroborat cu art. 99 din Legea 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei impotriva debitorului Rultehcon Gard Line
SRL, Cod de identificare fiscala 34171633,
sediul social in Municipiul Ploieşti, Str.
Targoviste, nr. 5, cladirea C6, camera 2,
Judet Prahova, numar de ordine in registrul comertului J29/309/2015. Creditorii
debitorului Rultehcon Gard Line SRL
trebuie sa procedeze la inscrierea la masa
credala a acestuia prin depunerea cererii
de admitere a creantei in conditiile urma-

toare: Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor
asupra averii debitoarei este 23.08.2021.
Alte termene stabilite prin hotararea de
deschidere a procedurii: -termenul limita
pentru depunerea de catre creditori a
opozitiilor la sentinta de deschidere a
procedurii, pronuntata ca urmare a cererii
formulate de debitor: in 10 zile de la
primirea notificarii; - termenul limita
pentru solutionarea opozitiilor: 10 zile de
la data expirarii termenului de depunere a
acestora; -termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
publicarea tabelului preliminar al creantelor in BPI este 10.09.2021; -termenul
limita pentru definitivarea tabelului creantelor este 06.10.2021; - termenul limita
pentru depunerea de catre debitor la
dosarul cauzei a actelor si informatiilor
prevazute de art. 67 alin. din legea nr
85/2014: 10 zile de la deschiderea procedurii. Prima adunare a creditorilor va avea
loc la sediul administratorului judiciar in
data de 15.09.2021, ordinea de zi urmand
a fi anuntata prin convocator, ulterior.
l S.C. Rematholding Co S.R.L., cu sediul
în Bucuresti, Șos.Berceni Fort, nr.5,
sectorul 4, având nr.de ordine în Registrul
Comerțului J40/17492/2003, CUI
16010540, atribut fiscal RO, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizației de mediu
pentru activitățile: -Colectare deșeuri
nepericuloase -Cod CAEN 3811; -Colectare deșeuri periculoase -Cod CAEN 3812;
-Demontarea (dezansamblarea) mașinilor
și echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor -Cod CAEN
3831; -Recuperarea materialelor reciclabile sortate -Cod CAEN 3832; -Tratarea și
eliminarea deșeurilor nepericuloase -cod
CAEN 3821; -Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase cod -CAEN 3822;
-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor -Cod CAEN 4677; -Transporturi
rutiere de mărfuri (inclusiv deșeuri periculoase) -Cod CAEN 4941. Activitățile sunt
desfășurate în București, Şos.Chitilei,
nr.499, zona II, sector 1. 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
09.00-12.00, 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 Priorident SRL cu sediul în Bucureşti, sect.5, str.Petre Ispirescu, nr.8, înregistrată la ONRC-ORCTB, cu C.U.I.
nr.18554807, informează pe cei interesaţi

că s-a depus solicitarea pentru emiterea
autorizaţiei de mediu pentru activitatea:
Tehnică dentară, desfășurată în str.Petre
Ispirescu, nr.8, bl.P6, ap.28, sect.5, Bucureşti. Informaţii la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bucureşti din sect.6,
Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul
Morii -în spatele benzinăriei Lukoil, între
orele 09.00-12.00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestaţii se pot depune la
sediul A.P.M.-Bucureşti în ter¬men de 10
zile de la data publicării prezentului
anunţ.
l U.M. 02248 Bucureşti, cu sediul în
Bucureşti, str.Drumul Taberei, nr.7H,
sector 6, titular al proiectulului „Demolare pavilioane: A -corp pază infirmerie,
C -bloc alimentar, I -cămin, J -depozit, X1
-grajd cai, X2 -grajd cai, X3 -infirmerie
veterinară din cazarma 1787 Borşa”
propus a fi amplasat în Borşa, str.Victor
Babeş, incintă cazarmă 1787 Borşa,
judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Maramureş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul mai sus menţionat. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul
în localitatea Baia Mare, str.Iza, nr.1A,
jud.Maramureş, în zilele de luni-joi, între
orele 08.00-16.30, şi vineri, între orele
08.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet http://apmmm.anpm.
ro. 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 Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Maramureş.
l Rominu Mariana, având domiciliul în
Județul Caraș-Severin, comuna Bozovici,
sat Bozovici, nr.220, titular al Planului
Urbanistic Zonal „Zona rezidențială și
funcțiuni complementare”, localitatea
Giroc, județul Timiș, C.F.404506, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultată la sediul
A.P.M.Timiș, strada Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, localitatea Timișoara, judeţul
Timis, de luni până joi, între orele 09.0016.00, vineri, între orele 09.00-13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc
în scris la sediul A.P.M.Timiș, în termen de
15 zile de la data publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Adunarea Generală Ordinară UNART 23/24 august 2021. Asociația
Uniunea Naţională a Artiştilor din
România -UNART –îi convoacă pe
membrii săi la Adunarea Generală Ordinară, care va avea loc în data de luni, 23
august, 2021, ora 11.00, la Chapiteau-ul
(cort) al Circului Metropolitan București
din Parcul Izvor, sector 5. În cazul în care
nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale UNART,
Adunarea este reconvocată pentru data de
24 august 2021, la aceeaşi oră, în acelaşi
loc. În conformitate cu prevederile art.
170, alin.7) din legea 8/1996 republicată,
membrii UNART pot consulta documentele ce urmeaza a fi supuse aprobării
Adunării Generale Ordinare la sediul
asociației cu o programare prealabilă de
48 ore înainte, având în vedere măsurile
impuse prin starea de alerta stabilită la
nivel național. Membrii care nu pot participa la Adunarea Generală sau nu pot
împuternici un alt membru iși pot exprima
votul prin poșta electronică sau poșta
tradițională pe baza consultării materialelor puse la dispoziție de UNART pe
pagina web a asociației și/sau la sediul
asociației conform art. 8 lit.A, alin. 3) din
Statutul UNART. Ordinea de zi a
Adunării Generale UNART este: 1. Aprobarea Raportului anual de activitate
pentru anul 2020; 2. Aprobarea Raportului
de activitate și descărcarea de gestiune a
Consiliului Director și a Directorului
General UNART pentru anul 2020; 3.
Aprobarea Raportului Comisiei de
Cenzori a UNART pentru anul 2020; 4.
Aprobarea Raportului Comisiei Speciale
de Supraveghere UNART pentru anul
2020; 5. Aprobarea Situațiilor financiare la
31.12.2020, a Bugetului rectificativ de
venituri și cheltuieli și a Bilanțului
contabil pentru anul 2020; 6. Aprobarea
Dării de seamă anuale UNART pentru
anul 2020; 7. Aprobarea Raportului Comisiei Permanente Speciale privind Accesul
la Informaţii a UNART pentru anul 2020;
8. Aprobarea Strategiei și a obiectivelor
UNART pentru anul 2021; 9. Aprobarea
bugetului estimativ de venituri și cheltuieli
UNART pentru anul 2021; 10. Aprobarea
majorării cheltuielilor cu salariul Directorului General; 11. Menținerea valorii comis i o n u l u i d e g e s t i u n e U N A RT; 1 2 .
Prelungirea mandatului comisiei de
cenzori.

LICITAȚII
l Primăria Comunei Plopana, județul
Bacău, CIF 4591520, organizează licitație
publică pentru: -Vânzarea unui tractor U
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
650, casat, nefuncțional, anul fabricației
1978; -Vânzarea a doi cai bătrâni care nu
mai dau randament. Temei legal: OUG
57/2019 și HCL nr.24/30.04.2020. Documentația de atribuire poate fi obținută de
la secretarul general al comunei Gheorghe
Dorneanu, care poate fi contactat la
telefon 0234/220.011, 0769.071.502 sau
email: secretar@comunaplopana.ro. Depunerea ofertelor se va face la „Registratură” în zilelele lucrătoare, în intervalul
orar 8.00-16.00, până marți, 17 august, ora
9.00, iar la ora 10.00, va fi efectuată și
ședința publică de deschidere a ofertelor.
Eventualele litigii vor putea fi sesizate la
Tribunalul Bacău, în termen de 30 zile.
Anunțul transmis pentru publicare este
din data de 21.07.2021.
l Primăria Oraşului Ştefăneşti, județul
Argeș, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 4
posturi vacante de muncitor necalificat,
funcții contractuale de execuție în cadrul
Serviciului Administrația Domeniului
Public – ADP Ștefănești din aparatul de
specialitate al primarului oraşului Ştefăneşti, județul Argeș. a) Condiții generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiții specifice: studii generale; nu se
impun condiţii de vechime în muncă.
Condiții de desfășurare a concursului:
Concursul va avea loc la sediul Primăriei
Orașului Ștefănești în data de 16.08.2021
(proba practică) la ora 10.00, iar în data de
18.08.2021, ora.10.00- interviul. Dosarele
de înscriere la concurs se depun în termen
de 10 zile lucrătoare de la data afișării
anunțului, la Compartimentul Resurse
Umane din cadrul instituției. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei
Orașului Ștefănești, tel. 0248/266752,
persoana de contact: șef birou „Resurse
umane și relații cu publicul”, Tufă
Mihalcea Ana-Maria.

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: Primăria
Comunei Plopana, județul Bacău, cod
poștal 607440, telefon 0234/220.011, fax
0234/220.051, e-mail: primaria@comunaplopana.ro, cod fiscal 4591520. 2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Apartament de serviciu -parter,
compus din 3 camere, în suprafață totală
de 57mp, situat la nr.38, sc.A, ap.1, ce
aparține domeniului public al Consiliului
Local Plopana, județul Bacău, conform
H.C.L.nr.28/29.05.2021 și temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333. 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 Primăriei
Plopana. 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: Compartiment Stare civilă și
relații cu publicul, Primăria Comunei
Plopana, județul Bacău. 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: 10 Lei/ exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Comunei
Plopana. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 09.08.2021, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
17.08.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Plopana, județul Bacău, la Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
17.08.2021, ora 10.00, Primăria Comunei
Plopana, județul Bacău. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de

Contencios Administrativ a Tribunalului
Bacău, Bacău, Strada Cuza Vodă nr.1,
județul Bacău, cod poștal 600274, telefon
0234/207.604, fax 0234/525.211, email:
tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 22.07.2021.
l Anunț privind organizarea licitației
pentru vânzarea mijlocului fix Toyota
RAV 4 – 2006: 1.Organizatorul licitației:
Direcția Silvică Argeș, Pitești, str. Trivale
nr. 82, jud. Argeș, tel: 0248213434, fax:
0248214099, e-mail: office@pitesti.rosilva.
ro; 2.Data și ora desfășurării licitației:
26.07.2021, ora 10.00; 3.Locul desfășurării
licitației: sediul Direcției Silvice Argeș; 4.
Tipul licitației: licitație publică cu strigare;
5.Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Procedura Operațională
P.O.-08.05.03/ R.N.P. Romsilva; 6.Data și
ora până la care se pot depune cererile de
participare și documentele care certifică
identitatea și calitatea ofertantului,
dovada achitării garanției și a taxei de
participare, alte documente după caz:
până la data de 26.07.2021, ora 09.00; 7.
Prețul de pornire este de 15305.9 lei fără
T.V.A.; 8.Garanția de participare este de
5% din valoarea mijlocului fix , respectiv
765 lei. Se poate achita la casieria Direcției
Silvice Argeș sau în contul deschis la
Raiffeisen Bank sucursala Pitești:
RO17RZBR0000060000197191; 9.Caietul
de sarcini poate fi procurat de la sediul
Direcției Silvice Argeș, str. Trivale nr. 82,
Pitești – jud. Argeș; 10.Pentru informații și
date suplimentare vă puteți adresa
persoanei de contact Murugă Daniel –
0731800341 sau e-mail: office@pitesti.
rosilva.ro
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia
nr.1, tel.: 0348/450000, fax:0248/260500
organizează licitaţie publică deschisă
pentru închirierea spațiilor comerciale
situate în corpul vechi al Pieței Dacia și a
celor de pe strada Stadionului. Data limită
pentru primirea ofertelor: 19.08.2021, ora
1200. Data desfăşurării licitaţiei publice
deschise: 19.08.2021, ora 1400. Licitaţia va
avea loc la sediul Primăriei oraşului
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de şedinţe
a Consiliului Local. Preţul de pornire a
licitaţiei pentru fiecare spațiu comercial
este prevăzut în caietul de sarcini. Închiri-

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

erea se face pentru o perioadă de 1(un) an,
cu posibilitate de prelungire prin acordul
părților cu maxim încă trei ani. Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini pot fi
procurate de la Biroul Patrimoniu începând cu data de: 28.07.2021. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0348/455113
– Biroul Patrimoniu, între orele 9 - 15.
l Primăria Cândești, județul Neamț,
organizează licitație publică în vederea
închirierii unor bunuri aparținând domeniului public al Comunei Cândești, județul
Neamț, după cum urmează: 1) spațiu în
suprafață de 24,09mp situat în incinta
Dispensarului medical Cândești și destinat
amplasării unei stații de emisie GPON; 2)
teren în suprafață de 18,19mp aferent
Dispensarului medical Cândești, având
destinația amplasare antene recepție
semnal satelit; 3) spațiu în suprafață de
8,20mp situat în incinta Dispensarului
medical Cândești, având destinația spațiu
administrativ, birouri. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 6.08.2021 ora
12:00. Data limită de depunere a ofertelor:
13.08.2021 ora 12:00. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.08.2021 ora 10:00 la
sediul Primăriei Cândești. Relații suplimentare la telefon 0233294951.
l Debitorul SC DE Fringhii Constructii
Transporturi Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse
si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Stoc de marfa aflat in patrimoniul societatii debitoare, in valoarea de 43.541,84
Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al
licitatilor reprezinta 20% din valoarea de
piata exclusiv TVA aratat in Raportul de
evaluare. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul
nr. RO76UGBI0000802003293RON
deschis la Garanti Bank SA -Ag. Ploiesti
Mihai Viteazul pana la orele 14 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data a
Regulamentelor de licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru stocul de
marfa prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 30.07.2021, ora 15:00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția mediului,
aprobată prin Legea 265/2006, cu modiﬁcările și completările
ulterioare și Ord. 1798/2007, SC DENY PLAST RECYCLING
SRL anunță începerea demersurilor în vedrea obținerii
autorizației de mediu pentru obiectivul RECICLARE DEJ, din
localitatea Dej, str. Bistriței, 63. Eventualele sugestii și
reclamații se vor depune la sediul APM Cluj, Calea
Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni-joi: 09.00-16.30, vineri:
09.00-14.00.
in data de 06.08.2021; 13.08.2021;
20.08.2021; 27.08.2021, ora 15:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionarea apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul
poate fi vizualizat si pe site www.dinuurse.ro.
l Debitorul SC Marinos Construct SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate
la vanzare: 1.Proprietate imobiliara
“teren” in suprafata totala din masuratori de 117 mp (suprafata din acte de 130
mp), situat in intravilanul Mun. Ploiesti,
Str. A. T. Laurian, Jud. Prahova, nr.
cadastral 11321, inscris in C.F. 9997 a loc.
Ploiesti. Pretul de pornire al licitatiei este
de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini pentru imobilele aflate
in proprietatea MARINOS
CONSTRUCT SRL, este de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul
nr. RO91 FNNB 0051 0230 0947 RO02
deschis la Credit Europe Bank, Sucursala
Ploiesti, pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliara, de
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatea imobiliara “teren” prima

sedinta de licitatie a fost stabilita in data
de 29.07.2021, ora 11:00, iar daca bunul
imobil nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 05.08.2021; 12.08.2021;
19.08.2021; 26.08.2021, ora 11.00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionarea apelati
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.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: Primăria
Comunei Zănești, comuna Zănești, str.
Națională, nr.562, județul Neamț, telefon/
fax 0233/383.470, e-mail: primariazanesti@yahoo.com, cod fiscal 2612952.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren intravilan în
suprafață de 997mp, situat în Cartier
Dumitrița, strada Brândușelor, lot.42,
nr.22, având număr cadastral 54003, aparținând domeniului privat al Comunei
Zănești, conform H.C.L.38/28.05.2021 și
temeiul legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
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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,
Registratură sau se poate consulta pe siteul: www.primariazanesti.ro, secțiunea
-licitații. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/ compartimentului
din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de
atribuire: Se poate obține de la Serviciul
Registratură din cadrul Primariei
Comunei Zănești, str.Națională, nr.562,
județul Neamț. 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: 100 lei/ exemplar, ce se achită la
Casierie. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 06.08.2021, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
13.08.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Zănești, str.Națională, nr.562, județul
Neamț -serviciul Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care
se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 13.08.2021, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei Zănești, str.
Națională, nr.562, județul Neamț, Sala de
ședințe. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra
Neamț, Bulevardul Decebal, nr.5, județul
Neamț, cod poştal 610012, telefon
0233/212.294, fax 0233/235.655, e-mail:
tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 22.07.2021.
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: Primăria Comunei
Hoghilag, cu sediul în localitatea
Hoghilag, Strada Principală, nr.305,
județul Sibiu, cod poștal 557100, telefon
0269/866.801, int.200, fax 0269/865.181,
e-mail: primariahoghilag@yahoo.com,
cod fiscal 4241230. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: -teren extravilan situat în localitatea Hoghilag, sat
Hoghilag, județul Sibiu, în suprafață de
26.632mp, înscris în CF100823, din
domeniul privat, conform H.C.L.
nr.31/14.04.2021 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 Hoghilag. 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 Hoghilag, comuna Hoghilag,
Strada Principală, nr.305, județul Sibiu.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: gratuit. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 05.08.2021, ora

15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
13.08.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura
Primăriei Comunei Hoghilag, comuna
Hoghilag, Strada Principală, nr.305,
județul Sibiu. 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:
13.08.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Hoghilag, comuna Hoghilag,
Strada Principală, nr.305, Sala de ședințe,
județul Sibiu. 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
Sibiu, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.30,
județul Sibiu, cod poștal 550324, telefon
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail:
tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
22.07.2021.

PIERDERI
l Se declara pierdut si nul cardul de
avocat emis de UNBR-Baroul Bucuresti
pe numele avocatului definitiv Ghinescu
Elena-Alexandrina din cadrul Baroului
Bucuresti.

l Popescu C. Ana, declar pierdută şi nulă
ştampila de avocat rotundă inscripţionată:
Uniunea Naţională a Barourilor din
România- Baroul Bucureşti- Ana Popescu
Cabinet de avocat.
l S-a pierdut certificat de inregistrare
emis de Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Bucuresti al SC
H. Med Management SRL, cu sediul
social in Bucuresti, Sect. 3, Str. Bucovina, Nr.9, Bloc. O2, Scara 2, Etaj 2,
Ap. 31, Numar de ordine in Registrul
Comertului: J40/10972/06.07.2004,
Cod de inregistrare fiscala: 16575986
eliberat in data de 01.10.2013. Il
declaram nul.

