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OFERTE SERVICIU
l SC Al Huda Trading SRL, cu
sediul în București, sector 1, angajează muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptușeli
zidărie, plăci mozaic, faianță,
gresie, parchet (20 posturi) COR
931301, femeie de serviciu (5
posturi) COR 911201, Spălător
vitrine și geamuri (5 posturi) COR
912301, pentru punctul de lucru al
companiei din sector 1 București.
Candidați eligibili sunt rugați să
transmită CV-ul la adresa de
e-mail: alhudatr6@gmail.com,
candidați eligibili vor fi contactați
telefonic.
l Angajăm Tâmplari, femei
pentru șlefuit și Montator
tâmplărie. Informații: de Luni-Vineri, între orele 08:00-16:00, la tel.
0756.099.100.
l SC Ion Mos SRL angajeaza
muncitori necalificati pentru
punctul de lucru din Dragomiresti
fabrica pentru industria alimentara, activitate de depozit. Oferim:
salariu fix+ bonuri de masa+
transport cu microbuzul firmei.
Pentru mai multe informatii va
rog sa sunati la numarul de telefon
021.352.22.11/ 0730170364 Sau sa
ne trimiteti un CV pe adresa de
mail secretariat@ionmos.eu
l Muzeul Țării Făgărașului Valer
Literat, cu sediul în Făgăraș, str.
Mihai Viteazul nr. 1, judeţul
Brașov, anunţă amânarea concursului conform HG nr.286/2011
pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante de Muzeograf S II și Custod gestionar M II,
organizat iniţial: -Proba scrisă în
data de 9 iulie 2020, ora 10:00;
-Proba interviu în data de 14 iulie
2020, ora 10.00; asftel: -La o dată
care se va comunica ulterior. Prin
acest anunţ venim în completarea
celui publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, număr 393 din 17
iunie 2020, pagina 2, cod 250.767.
l SC Duplatrans Activ PD&L
SRL, cu sediul în Mun. București,
Str. Slt.Popa nr. 91, sector 5,
J40/924/2017; CUI 36977929,
angajează: conducător auto transport rutier de mărfuri cod COR
833201 -3 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail contact@immigrations.ro

SOMATII
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Arad se af la
dosarul nr. 3992/55/2020 cu

termen de judecata la data de
27.07.2020 prin care reclamanta
Morar Maria solicita dobandirea
dreptului prin uzurpaciune a
dreptului de proprietate asupra
cotei de 2/14 a dreptului de proprietate asupra imobilului situat in
loc. Arad, str. Petru Pipos, nr. 22,
Jud. Arad, evidentiat in CF. nr.
305078 Arad, nr. top. 3963.24
compus din casa si teren in suprafata de 367 mp. detinut de defucta
Podar Elena (fosta Todoran) cu
ultimul domiciliu in loc. Arad,
Petru Pipos, nr.22, Jud. Arad.
Persoanele interesate pot face
opozitie la nr. de dosar de mai sus
in termen de o luna de la data
publicarii prezentei somatii.

CITATII
l Se citează numita Grigoras
Georgeta Rozica, cu ultimul domiciliu în Brăila, Calea Călăraşilor
nr. 222, bl. A8, sc. 1, et. 1, ap. 5, la
Tribunalul Brăila, în data de
08.07.2020, ora 11:30, în dosarul
nr. 1784/113/2020, în proces cu
Tanase Ionica.
l Parata Gln Rad Distrib SRL cu
ultimul sediu cunoscut in Aleea 1
Castanilor, Nr. 2B, Bl. 65A2, scara
2, et.10, Craiova-Dolj, este citata
la Judecatoria Craiova, complet
c i v i l 1 6 c c , i n d o s a r n r.
22415/215/2019, termen
08.07.2020, cerere de valoare
redusa, in proces cu Cez Vanzare
SA;
l Intimata Gologan MariaSimona cu ultimul domiciliu
cunoscut in Str.Campineanu Ion,
Nr. 21, Sc.B, Ap. 18, Sector 1,
Bucuresti este citata la Tribunalul
Bucuresti, Sectia a-VI-a-civila,
camera.E26, Complet.C16-APEL,
in dosar nr.51996/299/2016*,
termen 29.07.2020, pretentii, in
proces cu ENEL Energie
Muntenia SA;
l Paratul Boros Attila cu ultimul
domiciliu cunoscut in Str.Cibinului, Nr. 5A, Arad, este citat la
Judecatoria Arad, camera sala.
147, complet cst33-2020, in dosar
n r. 4 3 2 0 / 5 5 / 2 0 2 0 , t e r m e n
06.07.2020, cerere de valoare
redusa, in proces cu Enel Energie
SA;
l Paratul Constantin Alexandru
cu ultimul domiciliu cunoscut
in Str. Principala, Nr. 189, Vidra,
Jud.Ilfov, este citat la Judecatoria
Cornetu, camera sala 4, complet
C15.civil camera de consiliu, in
dosar nr.1328/1748/2020, termen
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23.07.2020, cerere de valoare
redusa, in proces cu Enel Energie
Muntenia SA.
l Se citează numitul Pleşu
Dumitru, domiciliat în com.Cristeşti, jud.Botoşani, în calitate de
pârât, în dosarul nr.8411/193/2019
al Judecătoriei Botoşani, cu
termen la 17.07.2020, având ca
obiect divorţ.
l Aducem la cunoștinta pârâtului
Trbanos Nicolae, cu ultimul domiciliu cunoscut în Timișoara, str.
Izlaz, bl.52, sc.E, ap.10, județul
Timiș, că este chemat în judecată
de către reclamanta Direcția
Fiscală a Municipiului Timișoara,
în dosarul nr.29961/325/2019,
pentru înlocuire amendă cu
muncă în folosul comunității,
pentru termenul de judecată din
data de 15.07.2020, ora 09:00, la
Judecătoria Timișoara, p-ța Țepeș
Vodă, nr. 2, secția I civilă, sala 329,
complet c10c. Totodată se precizează că s-a numit curator pe
seama acestuia.
l Numita Vasilica Clara, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Pecica, str. 415, nr. 14, jud.Arad,
este citată la Judecătoria Arad, în
data de 07.07.2020, ora 11:00,
completul m25-2020, camera 215,
în calitate de pârât în Dosarul nr.
4872/55/2020, în procesul de
partaj de bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial cu
reclamantul Hazi Ioan Ștefan.
l Vâlcu Daniela , în calitate de
reclamant, cheamă în instanţă pe
pârâta Vâlcu Gabriela, la Judecătoria Piteşti, în data de 28 iulie
2020, orele 13:00, în procesul
nr.5372/280/201.

DIVERSE
l Vând parcelă teren 640 mp,
pentru construcţii. Toate actele în
regulă. Hălchiu 21000 E. Tel.
0767/449936.
l Anunţ De Participare. În
conformitate cu prevederile Legii
nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul
General al Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice,
în calitate de autoritate finanţatoare care acţionează la nivel
central, atribuie contracte de
finanţare în vederea desfăşurării
unor proiecte interetnice, de

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

promovare a identității culturale,
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere
a intoleranței în anul 2020. Fondurile din care se finanţează aceste
proiecte sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 138/2020
pentru aprobarea modului de
repartizare şi de utilizare a
sumelor prevăzute la lit. a) şi b)
din anexa nr. 3/13/02a la bugetul
Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020, aprobat prin
Legea bugetului de stat pe anul
2020 nr. 5/2020. Programul anual
propriu pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în anul 2020,
în care este menţionată o sesiune
de selecţie este publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 46
din 11 martie 2020, Partea a VI-a.
Având în vedere declararea
pandemiei Sars-Cov-2 de către
Organizația Mondială a Sănătății
și ținând cont de măsurile luate de
autoritățile române pentru limitarea răspândirii virusului
COVID-19 pe teritoriul României,
sesiunea de selecţie a proiectelor
interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale
și de combatere a intoleranței se
va desfășura în perioada august septembrie 2020. Astfel, data
limită pentru depunerea propunerilor de proiecte interetnice, de
promovare a identității culturale,
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere
a intoleranței este 10 august 2020,
pentru proiecte a căror perioadă
de desfăşurare începe după data
de 14 septembrie 2020. Documentația fiecărui proiect se transmite
individual, într-un singur exemplar original, în plic închis, numai
prin servicii poştale, la sediul
Departamentului pentru Relaţii
Interetnice din Bucureşti, strada
Paris nr. 65, sector 1, cod poştal
011815. Pe plic se specifică numele
şi adresa solicitantului, precum şi
menţiunea „Pentru concursul de
proiecte 2020, sesiunea august septembrie”. Termenul de 10
august 2020 reprezintă data serviciilor poștale. Pentru sesiunea de
selecție august - septembrie 2020,
Comisia de evaluare şi selecţie se
va întruni până la data de 1
septembrie 2020. Departamentul
pentru Relaţii Interetnice va
exclude de la procedura de atribuire a contractului de finanţare
nerambursabilă solicitanţii care se
af lă în oricare dintre situaţiile
prevăzute la art. 21 alin. (1) din
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Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările și completările ulterioare. Suma solicitată
DRI pentru proiect trebuie să se
încadreze între minimum 25.000
lei şi maximum 200.000 lei. Orice
aplicant eligibil poate depune un
număr maxim de două propuneri
de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a
intoleranței. Criteriile de atribuire
care vor face posibilă evaluarea şi
selecţia propunerilor de proiecte
interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a
intoleranței şi atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă
sunt prevăzute în Ghidul de finanţare a proiectelor interetnice, de
promovare a identității culturale,
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a proiectelor
de combatere a intoleranței disponibil pe site-ul DRI www.dri.gov.
ro. Criteriile de evaluare şi selecţie
prevăzute în Ghidul de finanțare
constituie criteriile pe baza cărora
se va atribui contractul de finanţare nerambursabilă. Se califică
pentru obţinerea unei finanţări
nerambursabile acele proiecte care
însumează minimum 70 puncte
din cele 100 posibile. În funcţie de
fondurile destinate finanţărilor
nerambursabile, proiectele calificate beneficiază de finanţări
nerambursabile, în ordinea punctajului obţinut. Documentaţia
pentru elaborarea şi prezentarea
propunerilor de proiecte interetnice, de promovare a identității
culturale, lingvistice, religioase și a
drepturilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale și de
combatere a intoleranței poate fi
accesată pe site-ul Departamentului pentru Relaţii Interetnice
www.dri.gov.ro, pe prima pagină.
l Tribunalul Satu Mare Secţia a
II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal - dosar nr.
2255/100/2018. S-a dispus deschiderea procedurii generale de faliment a debitoarei S.C. Ferma
Zootehnică Oaș S.R.L., cu sediul
social în Racșa, nr.245, judeţul
Satu Mare, C.U.I. RO 27287822,
J30/464/2010. Termen pentru înregistrarea cererilor de admitere a
creanţelor nascute in cursul proce-
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durii: 22.07.2020. Termen pentru
întocmirea și afișarea tabelului
suplimentar al creantelor:
19.08.2020. Termen pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creantelor:
16.09.2020. Baia Mare, Bd.Independențri, nr. 18/29, jud.Maramureş, Cabinet Individual de
Insolvență Augustin Lucia. Informaţii suplimentare se pot obţine
la telefon nr. 0262-218844, 0747246583.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Confort
Project SRL desemnat prin hotar a r e a n r. 1 4 1 9 d i n d a t a d e
18.06.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 2180/3/2020,
notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Confort
Project SRL, cu sediul social in
Bucureşti, Sectorul 3, Str. Baba
Novac, Nr. 16, Bloc 23, Scara 2,
Etaj P, Ap. 47, CUI 9100500, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/13120/2011. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva
Confort Project SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - secţia a VII-a Civila,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
2180/3/2020, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra
averii debitorului 03.08.2020; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar
de creante 24.08.2020; c)
termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la
18.09.2020; d) data primei sedinte
a adunarii generale a creditorilor
31.08.2020, ora 14:00; e)
adunarea generala a asociatilor la
data de 06.07.2020, ora 14:00 la
sediul administratorului judiciar.
l Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Orașul
Târgu Frumos, Târgu Frumos,
str.Cuza Vodă, nr.67, judeţul Iași,
telefon 0232.710.906, fax
0232.710.330, email: secretariat@
primariatgfrumos.ro, cod fiscal
4541068. Anunţ de participare la
sesiunea a II-a de selecție a
propunerilor de proiecte care vor

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

beneficia de finanațare nerambursabilă de la bugetul local al
Orașului Târgu Frumos pe anul
2020, pentru activității non profit
de interes general în condițiile
prevăzute de Legea nr. 350/2005.
Autoritatea finanțatoare, Orașul
Târgu Frumos, face cunoscută
intenția de a atribui contracte de
finanțare nerambursabilă de la
bugetul local pentru anul de
execuție financiară 2020, pentru
domeniile Sportiv de utilitate
publică și Social cu suma totală
de 130.000Lei, în cadrul sesiunii a
doua. Domeniile de activitate
finanațate și sumele aprobate
pentru fiecare domeniu sunt
prezentate în Programul anual al
finanțărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local al
Orașului Târgu Frumos, conform
HCL nr.29/26.03.2020, și publicat
în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a nr.87/15.05.2020,
repartizate astfel: Sportiv de
utilitate publică -80.000Lei,
domeniul Social -50.000Lei.
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă
solicitanții trebuie să fie persoane
fizice sau juridice fără scop patrimonial asociații ori fundații
constituite conform legii.
Termenul limită până la care
solicitanții pot depune propunerilor de proiecte pentru domeniile
finanțate este data de 27.07.2020,
ora 16:00. Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local
al Orașului Târgu Frumos este
reglementată de Regulamentul
privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activități
nonprofit de interes general,
disponibil aprobat prin HCL
nr.6/28.01.2016 prin intermediul
site-ului instituției: www.primariatgfrumos.ro, secțiunea „Anunțuri de interes public”. Selecția și
evaluarea propunerilor de
proiecte în vederea obținerii
finanțării nerambursabile se va
desfășura în perioada 28 iulie-04
august 2020. Beneficiarii vor ține
cont în elaborarea activităților
proiectului de prevederile legale
referitoare la măsurile recomandate în contextul pandemiei de
coronavirus. Informații suplimentare cu privire la procedura
de selecție a proiectelor pot fi
obtinuțe la sediul Primăriei
Orașului Târgu Frumos, din
S t r a d a C u z a - Vo d ă , n r. 6 7 ,
Compartimentul Resurse Umane
și Salarizare, telefon
0232.710.906, int. 105.

Selecție publică de proiecte organizată în baza prevederilor Legii
nr.350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activități non profit de interes
general și Ghidului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi culturale
nonprofit de interes general,
aprobat
prin
HCL
nr.41/24.03.2018; 6. Cerinţe
minime de calificare: Cererile de
finanţare nerambursabilă vor fi
însoţite, obligatoriu, de următoarele documente: a)Statutul sau
Contractul de Asociere/Actul de
înfiinţare al organizaţiei solicitante semnat, ştampilat şi datat (o
copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei
organizaţii); b)Dovada înregistrării în Registrul asociațiilor și
fundațiilor (o copie certificată de
către reprezentantul autorizat al
respectivei organizaţii a unui
extras de la grefa judecătoriei,
eliberat pe anul în curs); c)Certificat de înregistrare fiscală (o
copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei
organizaţii); d)Ultimul raport
anual de activitate (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizații); e)
Certificate fiscale care atestă că
solicitantul nu are obligații exigibile către stat și bugetele locale,
valabile la data depunerii; f)Cea
mai recentă situație financiară
(bilanț contabil, contul de profit şi
de pierderi, balanţa anuală pentru
ultimul an financiar încheiat) a
solicitantului, semnat de către
reprezentantul legal al organizaţiei solicitante şi vizat de Administraţia Financiară (o copie
certificată de către reprezentantul
autorizat al respectivei organizaţii); g)CV-ul managerului de
proiect, semnat și datat; conform
modelului din Anexa C (model
Europass); În cazul în care managerul de proiect nu face parte din
organele de conducere ale asociației, se va atașa decizia de numire
a acestuia (copie, conform cu
originalul); h)Oferte de bunuri,
servicii, de vize de lucrări (pentru
achizițiile principale de bunuri
sau lucrări, servicii dacă este
cazul); i)Declarația pe propria
răspundere conform Anexei D
(prin care solicitantul și asumă în
fața autorității finanțatoare
responsabilitatea că se încadrează
în prevederile art.12 alin.(1) și (2)
ale Legii nr. 350/2005 și că nu a
beneficiat de finanțare dintr-o altă
sursă, pentru același proiect); j)

l Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: 1. Municipiul Vaslui, Vaslui, str.Spiru
Haret, nr. 2, județul Vaslui,
telefon 0235.310.999, fax
0235.315.946, e-mail: pmv@
primariavaslui.ro, achizitii2@
primariavaslui.ro, cod fiscal
3337532. Invită persoanele fizice
și juridice fără scop patrimonial,
respectiv asociațiile și fundațiile
constituite conform legii care
îndeplinesc condițiile prevăzute
de Legea nr.350/2005, să depună
oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă,
pentru domeniul: Cultură. 2.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare
nerambursabilă a proiectelor din
domeniul cultură pe anul 2020
este prevăzută la Capitolul II din
L e g e a n r. 3 5 0 / 2 0 0 5 , p r i v i n d
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de
interes general de Municipiul
Vaslui. 3. Sursa de finanțare a
contractului: buget local. Reglementări legale privind acordarea
de finanţare nerambursabilă:
-Legea nr. 350/2005 -privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi
completările ulterioare; -Ghidul
privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
culturale nonprofit de interes
general, aprobat prin HCL
nr.41/29.03.2018; -Ordonanța
nr.51 din 11.08.1998, privind
îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, actualizată 2008; -Hotărârea
C o n s i l i u l u i L o c a l Va s l u i
nr.8/20.02.2020 -privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la
bugetul local al Municipiului
Vaslui, pentru activități nonprofit
de interes general, aferent anului
2020; -Hotărârea Consiliului
Local Vaslui nr.13/20.02.2020
-privind aprobarea bugetului local
al municipiului Vaslui pe anul
2020. 4. Obiectul: Finanțare
nerambursabilă a unor proiecte
din cadrul programului pentru
domeniul cultură, înaintate de
către structuri culturale/organizații neguvernamentale fără scop
patrimonial din municipiul Vaslui
pentru anul 2020. 5. Procedura:

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Declaraţie de parteneriat, în cazul
în care există parteneri (anexa
A2); k)Declaraţie pe propria
răspundere din partea solicitantului şi, acolo unde este cazul, și a
partenerului că nu se af lă în
niciuna din situaţiile de excludere
menţionate în Ghidul Solicitantului, conform modelului din
Anexa D1; l)Declarația de angajament din partea solicitantului,
conform modelului din Anexa
D2; m)Dovada (în copie) a
proprietății/concesionării/administrării imobilului în care se vor
realiza lucrări (în cazul în care
există o astfel de activitate). 7.
Durata finanțării: anul 2020. 8.1.
Documentația pentru elaborarea
și prezentarea propunerilor de
proiect va fi preluată de către cei
interesați de la sediul Municipiului Vaslui, str. Spiru Haret, nr.
2, camera 104, etaj 1 -Biroul Activități Culturale și Sportive,
telefon 0235.310.999, interior 156,
pe bază de cerere. Documentaţia
necesară elaborării şi prezentării
propunerilor de proiect este
disponibilă și în format electronic
pe site-ul instituției. 8.2. Informații suplimentare se pot obţine
de la sediul Primăriei Municip i u l u i Va s l u i , t e l e f o n
0235.310.999, interior 156. 9.
Infomații și clarificări cu privire
la documente: întrebările pot fi
trimise prin fax (0235.315.946)
sau e-mail: pmv@primariavaslui.
ro, achizitii2@primariavaslui.ro,
cu cel puțin 6 zile înainte de data
limită pentru depunerea propunerilor de proiect la adresa indicată
mai sus, indicând clar numele
Programului Local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general
pe anul 2020. Autoritatea finanţatoare va răspunde cererilor de
clarificări cu cel puțin 4 zile
înainte de data limită pentru
depunerea proiectelor. 10. Data
limită pentru depunerea propunerilor de proiect este: 28.07.2020,
ora 16:00. 11. Adresa la care
trebuie depuse propunerile de
proiect: Cererile de finanţare
nerambursabilă trebuie trimise în
plic sigilat, recomandat, prin
poştă, mesagerie expresă sau
înmânate personal (aducătorului i
se va elibera o confirmare de
primire cu dată şi ora depunerii)
la adresa indicată mai jos: Adresa
pentru trimiterea prin poştă,
mesagerie expresă sau personal:
Municipiul Vaslui, Str. Spiru
Haret, nr. 2, județul Vaslui, Registratura generală, parter. Cererile
de finanţare trimise prin orice alte
mijloace (ex.fax sau e-mail),
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trimise la alte adrese sau depuse
după ora stabilită, vor fi respinse.
Cererile de finanţare (formularul
de cerere, bugetul şi documentele
prevăzute în lista de verificare)
trebuie să fie depuse în plic închis.
Documentația va avea paginile
numerotate şi va conţine un opis.
Plicul trebuie să poarte numărul
de referinţă al Solicitării de
Propunere de Proiecte (PMV
2020-01), numele complet şi
adresa solicitantului, domeniul
pentru care se aplică, respectiv
„Cultură”, şi menţiunea „A nu se
deschide înainte de sesiunea de
evaluare”. 12. Data, ora și locul
deschiderii propunerilor de
proiect: 31.07.2020, ora 09:00,
Municipiul Vaslui, str.Spiru Haret,
nr.2, județul Vaslui. 13. Selecția și
evaluarea propunerilor de proiecte
în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisia de
evaluare în perioada 03.08.202007.08.2020. 14. Data publicării
rezultatelor selecției proiectelor:
10.08.2020. 15. Depunerea contestațiilor se va face în termen de 3
zile lucrătoare de la data afișării
rezultatelor. 16. Contestațiile vor fi
soluționate în termen de maxim 5
zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă 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 06.08.2020;
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor la 20.08.2020;
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de
la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
31.08.2020. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis
l Societatea Ana Tower Offices
SRL anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Spălătorie
auto-tip WashMaster”, propus a fi
amplasat în București, Bdul Poligrafiei, nr. F, sector 1. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului APM Bucureşti din

Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6,
București și la sediul titularului de
proiect, ANA Tower Offices SRL,
din București, Bdul Poligrafiei,
nr.1C, biroul nr. 6, sector 1, în
zilele de luni- vineri, între orele
9:00-12:00. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția
mediului APM București.Titular
de proiect ANA Tower Offices
SRL Prin Taban Ion Președinte
al Consiliului de Administrație.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului: Denumire județ:
Constanța. Denumire UAT: Ghindărești. Sectoare cadastrale: 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O.C.P.I.
Constanța anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din
UAT Ghindărești, pe o perioadă
de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare. UAT Ghindărești, Data
de început a afișării: 06.07.2020.
Data de sfârşit a afişării:
04.09.2020. Adresa locului afișării
publice: Str. Școlii nr.19, Comuna
Ghindărești. Repere pentru identificarea locației: Căminul Cultural
Ghindărești. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Căminului Cultural Ghindărești, cu
respectarea dispozițiilor legale
privind obligațiile persoanelor pe
perioada stării de alertă și pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informaţii privind Programul
naţional de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obţine
pe site-ul ANCPI la adresa http:/
www.ancpi.ro/pnccf/.

ADUNARI GENERALE
l E R ATĂ l a C o n v o c a r e a
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor pentru data de
28/29 iulie 2020 publicată în
Jurnalul Naţional nr. 652 (7964)
din 23.06.2020: Preşedintele
Consiliului de administraţie
constată că în Convocatorul
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor societăţii Athenee
Palace SA, societate pe acţiuni
română cu sediul în Bucureşti,
B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire
Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul
nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerţului Bucuresti
J40/612/1991, CUI RO 1569250,
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pentru data de 28 iulie 2020
(prima convocare), respectiv
pentru data de 29 iulie 2020 (a
doua convocare, în cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate la
prima convocare), publicat în
Jurnalul National nr. 652 (7964)
din 23.06.2020, a intervenit următoarea eroare materială: Data de
referinţă pentru acţionarii care
pot participa şi vota la Adunarea
Generală este data de 15 iulie
2020, şi nu data de 03 iulie 2020,
cum greşit s-a menţionat. Ca
urmare, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
societăţii Athenee Palace SA ce va
avea loc în data de 28 iulie 2020
(prima convocare), respectiv în
data de 29 iulie 2020 (a doua
convocare, în cazul neîndeplinirii
condiţiilor de validitate la prima
convocare) ora 9:00, în Bucureşti,
B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire
Birouri Ana Holding, et.1, biroul
10, sector 1, este convocată pentru
toţi acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei
de 15 iulie 2020. La adunare au
drept să participe şi să voteze toţi
acţionarii societăţii înregistraţi la
sfârşitul zilei de 15/07/2020, în
Registrul Acţionarilor, gestionat
de Depozitarul Central SA, care
este data de referinţă a adunării
convocate. Textul integral corectat
al Convocatorului a fost republicat în Jurnalul Naţional nr. 653
(7965) din 24.06.2020. Athenee
Palace SA Prin: Mateiaş Liliana
Rodica- Preşedinte al Consiliului
de administraţie.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind
Cumpărarea Unui Imobil Cu
Destinația De Sediu Pentru Autoritatea Națională Pentru Administrare Și Reglementare În
Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare Și
Reglementare În Comunicații, cu
sediul în București, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail:
ancom@ancom.ro, web: www.
ancom.ro, în calitate de autoritate
contractantă. Obiectul Procedurii:
Achiziția unui imobil cu destinația
de sediu central pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații; Procedura de atribuire aplicată: procedură internă;
Modul obținerii documentației de
achiziție. Gratuit: prin descărcarea de pe site-ul Ancom,
respectiv www.ancom.ro - secțiunea Anunțuri - Anunțuri achiziții
imobile; de la sediul autorității
contractante; prin orice formă

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

legală de transmitere, în urma
unei solicitări scrise, înregistrată
la Ancom Sediul Central.
Termenul limită de depunere a
ofertelor: data de 17.08.2020, ora
11:00; a) Adresa la care se depun
ofertele: sediul Ancom, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3, București Registratură; b) Limba în care se
redactează oferte: limba română;
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data de 17.08.2020, ora
12:00, sediul Ancom, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3, București;
Criterii de calificare ofertanți:
conform Cap.2 și Cap.3 din
Caietul de sarcini; Criteriul de
atribuire: obținerea celui mai bun
punctaj, conform Cap.5 din
Caietul de sarcini; Perioada de
timp în care ofertantul trebuie să
își mențină oferta valabilă - până
la 31 martie 2021; Depunerea
ofertelor: se va efectua conform
Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul
de prezentare a ofertelor din
Caietul de sarcini și ofertele pot fi
depuse incepând cu data de 06
iulie 2020; Reguli pentru solicitările de clarificări: Toți posibilii
ofertanți pot solicita clarificări, în
scris, atât de la sediul central
Ancom, cât și pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro, până la
data de 20.07.2020, ora 14:00. Solicitările primite ulterior acestei
date nu vor fi luate în considerare.
Autoritatea contractantă va
răspunde solicitării în cel mult 5
zile lucrătoare de la primire.
Regulile de formulare a contestațiilor: conform prevederilor Caietului de Sarcini. Contestațiile se
depun, în scris, la sediul central
Ancom. Comisia de soluționare a
contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar
al procesului verbal de soluționare
a contestației. Relații suplimentare: De luni până joi, în intervalul
orar 08:30 - 17:00 și vineri, în
intervalul orar 08:30 - 14:30,
persoană de contact Florian
Gomoi, tel. mobil/fix:
0771.168.190/ 0372.845.541 sau pe
email la adresa achizitiesc@
ancom.ro Orice ofertant poate
participa la deschiderea ofertelor
în condițiile menționate în Caietul
de sarcini.

LICITATII
l Hidroconstructia SA UCM
Argeș organizeaza licitatie de
vanzare mijloace fixe 03.07.2020,
ora-13:00. Informatii
0248.635.500, arges@hidroconstructia.com

GATA!
Simplu, nu?

l Octavy Forest S.R.L., societate
in faliment, prin lichidator, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Prahova, scoate la vanzare prin
licitatie teren in suprafata de
1.295 m.p. si Constructiile C1 si
C2 (locuinta parter + etaj si garaj),
situate in Baicoi, Str. Independentei, nr. 354, Judetul Prahova,
la pretul de 540.000 lei (fara TVA).
Licitatia se va tine in data de
01.07.2020, ora 10:00, la sediul
lichidatorului din Ploiesti, iar in
cazul in care, bunurile nu vor fi
adjudecate, licitatia se va tine in
data de 22.07.2020, 03.08.2020,
24.08.2020, 01.09.2020, 22.09.2020,
01.10.2020, 22.10.2020, 02.11.2020,
23.11.2020, la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de participare se
pot obtine numai de la sediul lichid a t o r u l u i . Te l e f o n / f a x :
0244597808; mobil: 0723357858,
www.andreiioan.ro.
l Debitorul SC Barocco Fleish
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare mijloace fixe de carmangerie. Pretul de pornire al licitatiei
este diminuat cu 70% fata de
valoarea stabilita in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in
parte exclusiv TVA. Participantii
la licitatie vor trebui sa achizitioneze pana la data si ora licitatiei
Caietul de Sarcini. Pretul Caietului de sarcini reprezinta 1% din
valoarea bunurilor pentru care se
liciteaza si va fi achitat in numerar
pe seama lichidatorului judiciar.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul
nr. RO68PIRB4207709668001000
deschis la Piraeus Bank - Suc.
Iuliu Maniu, cel tarziu pana la
data si ora sedintei de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pentru fiecare
bun pentru care se liciteaza. Pretul
Caietului de sarcini poate fi
achitat in contul lichidatorului
judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK
- Sucursala Dorobanti sau in
numerar la sediul acestuia din
Bucuresti str. Buzesti nr. 71, et. 5,
sector 1. Listele cu bunurile scoase
la licitatie poate fi obtinuta de la
lichidatorul judiciar. Prima
sedinta de licitatie va avea loc in
data de 01.07.2020 ora 14.00. Daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatie vor avea loc in data de:
08.07.2020, 15.07.2020, 22.07.2020,
29.07.2020, 05.08.2020, 12.08.2020,
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19.08.2020, 26.08.2020 si
02.09.2020 ora 14:00, pretul de
pornire ramanand acelasi. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.
71, et. 5, cam. 502-505, sector 1,
Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati la tel.: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
l Anunt Primaria Orasului
Petrila Organizeaza Licitatie
Publica In Data De 16.07.2020,
Ora 11:00 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de
contact: Consiliul Local al
Orasului Petrila – Biroul Patrimoniul Domeniului Public si
Cadastru- cu sediul in orasul
Petrila, str. Republicii nr.196,
judetul Hunedoara, tel./fax.
0254/550760, cod fiscal 4375097,
e-mail:primaria.petrila2008@
yahoo.com, Persoana de contact
nsp. Neluta Maghier.2. Informaţii
generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: Obiectul licitației
publice îl constituie închirierea
imobilului teren în suprafață de
24 mp, identificat în CF nr. 64574
Petrila, nr. cadastral 64574, situat
în str. 8 Martie F.N, proprietate
privată a orașului Petrila. 3.
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Documentația de
atribuire conține informații
privind modalitatea de completare a ofertelor și criteriilor de
atribuire a contractelor de închiriere. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: Persoanele interesate
vor putea intra în posesia documentației de atribuire a contractului de închiriere, după achitarea
contravalorii acesteia, direct la
sediul primariei. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de
atribuire: Primăria orașului
Petrila, str. Republicii, nr. 196,
Biroul Patrimoniul Domeniului
Public si Cadastru. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019: Valoarea documentației este 10 lei, se va achita la
caseria unității sau prin OP în
contul
RO68TREZ

36821A300530 XXXXX deschis la
Trezoreria Petroșani. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.07.2020, ora 14:00. 4.
Informaţii privind ofertele: oferta
se va depune într-un plic sigilat
care va cuprinde documentele de
eligibilitate și un plic interior care
va conține formularul de ofertă.
4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 16.07.2020, ora 09:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Orasului
Petrila, str. Republicii nr. 196,
județul Hunedoara. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 16.07.2020
ora 11:00, Primăria Orasului
Petrila, str. Republicii nr. 196, jud.
Hunedoara, Biroul Patrimoniul
Domeniului Public si Cadastru,
camera 13. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Deva , B-dul 1 Decembrie nr. 35,
județul Hunedoara, cod poștal
330005, telefon 0254/234755 sau
0254/211574, fax 0254/216333,
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele
pentru sesizarea instanței sunt
menționate în documentația de
atribuire. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării 24.06.2020.
l Lichidatorul judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL, desemnat
prin incheierea de sedinta din
data de 08.06.2011, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Sectia a
VII-a Civila în cadrul dosarului
nr. 38896/3/2009, pentru societatea debitoare Monalisa Investments SRL cu sediul in loc.
Otopeni, str. Horia Closca si
C r i s a n n r. 5 , J u d . I l f o v,
J23/259/2002, CUI 3994451,
invita expertii evaluatori atestati
ANEVAR sa depuna ofertele de
Servicii de evaluare la sediul din
Bucuresti, str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 502-505, sector 1, tel./fax:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com, pana cel tarziu in data
de 09.07.2020, in vederea selectiei
de oferte pentru intocmire Raport
de evaluare a imobilului „Hotel
Restaurant Orlando” situat in
localitatea Mangalia, statiunea
Venus, jud. Constanta, compus
din construcţie cu regim de inaltime P/P+E/P+4E cu destinaţie
hotel turistic, in suprafaţa
construita de 1.417,41 mp si teren

aferent, având categoria de folosinţa curti-constructii, in suprafaţa de 3.531,39 mp, af lat in
proprietatea SC Monalisa Investments SRL. Pentru relatii suplimentare apelati tel.:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Concesionare spatiu in suprafata de 28,05 mp aparținând
domeniului public al Comunei
Miroslava 1. Informaţii generale
privind concedentul: denumire:
UAT Comuna Miroslava cod
fiscal: 4540461 adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93,
Comuna Miroslava, cod 707305,
jud. Iaşi e-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii: spatiu in suprafata
de 28,05 mp situat in incinta
centrului de informare turistica
Miroslava, avand NC68768-C1
apartinand domeniului public
pentru desfasurarea de activitati
specifice implementarii de
actiuni/proiecte conform politicilor agricole comune ale UE,
LEADER si PNDR redevența:
este de minim: -924 lei/an pentru
intreaga suprafata 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra in
posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: persoanele
interesate pot inainta o solicitare
pe suport hartie pentru obtinerea
unui exemplar al documentatiei
de atribuire; denumirea si adresa
compartimentului de la care se
poate obtine un exemplar al documentatiei de atribuire: birou achizitii publice din cadrul primariei
comunei Miroslava, judetul Iasi.
4. Costul si conditiile de plata
pentru obtinerea unui exemplar
al documentației de atribuire:
costul documentatiei este de 50 lei
si se poate achita odata cu solicitarea efectuata in acest sens; 5.
Data limita pentru solicitare
clarificari: 07.07.2020, orele 16:00.
6. Informaţii privind ofertele:
data limita pentru depunerea
ofertelor: 14.07.2020, orele 16:00;
adresa la care trebuie depusa
oferta: primaria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna
Miroslava, judetul Iasi, cod postal
707305; numarul de exemplare in
care trebuie depusa fiecare oferta:
un exemplar in doua plicuri sigilate unul exterior si unul interior.
7. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.07.2020, orele
10:00 la sediul primariei com.
Miroslava, judetul Iasi 8. Denu-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
mirea, adresa, numărul de
telefon, tele fax, şi adresa de
e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: tribunalul judetean Iasi,
sectia contencios administrativ,
str. Elena Doamna nr. 1A, jud.
Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/ 219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 24.06.2020.
l SC Lanțul Carpatin Impex
SRL, în faliment, vinde spațiu
producție prelucrare carne, situat
în satul Brătășanca, comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova,
compus din: hală în suprafață de
920mp, rețea interioară de forță,
fosă septică vidanjabilă de 75mc,
platformă betonată de 831mp, puț
forat la 76m adâncime, împrejmuire, dotări, mijloace fixe tehnologice, modul PVC, anexă centrală
și teren în suprafață de 3.420mp,
la prețul de 218.000Euro, reprezentând 45% din valoarea inițială.
Ședințele de licitații se vor ține la
sediul lichidatorului din Ploiești,
str.Pompelor, nr.3, în datele de 29
iunie, 3, 7, 10 și 13 iulie 2020, ora
12.00. Relații la telefon:
0722.239.790.
l Opera Naţională Română Cluj
Napoca anunţă, conform HG
841/1995, organizarea unei licitaţii
cu strigare pentru vânzarea următoarelor autoturisme: - Autoturism
Mercedes Benz Vito 110 CDI, an
fabricaţie 1999 -preţ de pornire
3.570Lei; - Autoutilitară Dacia
1304 L Papuc, an fabricaţie 1994
-preţ de pornire 1.350Lei. Autoturismele pot fi văzute în parcarea
auto din incinta atelierelor ONRC
de pe strada Zrinyi Miklos Nr.14,
Cluj Napoca, de luni-vineri între
orele 10:00-12:00. Licitaţia bunurilor va avea loc în data de
15.07.2020, ora 12:00, la sediul
instituţiei din Piaţa Ştefan cel
Mare nr. 2-4, Cluj Napoca. Documentele de participare: chitanţa
de achitare a cotei de cheltuieli de
participare la licitaţie de 5% din
preţul de pornire al bunului dorit,
eliberată de casieria ONRC şi
copia certificatului de înmatriculare la Registrul Comerţului şi
codul fiscal, pentru persoanele
juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice se
depun până la data de 07.07.2020
la sediul instituţiei. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va relua
în data de 23.07.2020, ora 12.00 şi
30.07.2020, ora 12:00, la sediul

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
instituţiei. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă rugăm să ne
contactaţi la telefon 0264.597.175.

PIERDERI
l Pierdut proces verbal de
recepție (la terminarea lucrărilor),
eliberat de Primăria Sector 5,
Direcția de Urbanism, pe numele
Draguna Ramona Claudia și
Draguna Marian. Îl declar pierdut
și nul.
l Cabinet Medical Individual
Stomatologic (CMI) Dr. Luţă
Constanţa cu sediul în strada
Pieţii nr. 4, oraş Costeşti, jud.
Argeş, declar pierdut Certificatul
de Înregistrare în Registrul Unic
al Cabinetelor Medicale sub
numărul de identificare 514083
din data de 14.10.1999, cod
personal 734353. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de Pregatire
Profesionala Transport Marfa
emis ARR Vâlcea pe numele Smeu
Marian. Se declară nul.
l SC Ulprod SRL, cu sediul în
localitatea Târgu Neamț, str.
Cetății, nr.4, județul Neamț,
număr de înregistrare în Registrul
Comerțului J27/2535/28.12.1994,
cod de identificare fiscală
RO6756691, anunță pierderea
Certificatului de înregistrare seria
B nr.1887920, eliberat la data de
28 aprilie 2009 de către Oficiul
Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Neamț.
l Tizoto SRL, J5/897/2014, CUI
33243839, declară piedut și nul
C e r t i f i c a t C o n s t a t a t o r n r.
80056/19.10.2018, emis pentru
activități ce se desfășoară la beneficiari și/sau în afara sediilor
proprii.
l Pierdut Certificat de înregistrare și certificate constatatoare al
Life Med Partners SRL, având
CUI 38874750. Le declar nule.
l Pierdut certificat înregistrare
seria B3994682 emis pe numele
SC Top Beauty Market SRL,
J40/2540/2010, C.U.I. 42300313,
cu sediul în Bucureşti, Şoseaua
Olteniţei nr.10, bl.2C, sc.2, et.10,
sector 4, Bucureşti. Îl declar nul.

MATRIMONIALE
l Tânăr înalt pitestean, cu
serviciu, situaţie materială bună,
doresc cunoştinţă domnişoară-doamnă pentru prietenie/căsătorie. Tel. 0740611802.

