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OFERTE SERVICIU
l SC Dori Distrib SRL cu sediul în Reghin,
str.Pandurilor, nr.2, jud.Mureş, angajează 1
persoană în funcţia de Agent comercial -cod
COR 332401. Candidaţii interesaţi pot
depune CV-uri la sediul societăţii sau prin
email la adresa kiss72636@gmail.com până în
data de 04.04.021. Interviul va avea loc în
data de 05.04.2021.
l SALT&PEPER FOOD SRL angajează
bucătar având cunoștințe minime/medii de
limba engleză. Transmitere CV și detalii la nr.
de tel.0738.321.473 sau pe email: wr.team@
workand-roll.com
l ZEYSAN CONSTRUCT SRL angajează
manipulant marfă având cunoștințe minime/
medii de limba engleză. Transmitere CV și
detalii la nr. de tel.0738.321.473 sau pe email:
wr.team@workand-roll.com
l Olimpiada Prod Com Impex SRL, cu
sediul social în sat Dudu, comuna Chiajna,
str.Rezervelor, nr.52C, et.2, ap.5, Județ Ilfov,
domeniul principal de activitate fiind Fabricarea produselor de beton pentru construcții,
organizează concurs de recrutare pentru
postul de Funcționar Administrativ. Aplicațiile le puteți trimite până la data de
03.04.2021, la adresa de e-mail: olimpiada.
grup@yahoo.com. Detalii la nr. de telefon:
0748.374.773.
l Brutarie Patiserie SONI SRL, cu sediu
social in Arad, angajeaza 3 lucratori bucatarie
( spalator vase mari), cod cor 941.201.
Cerinte: studii gimnaziale. CV –urile se
depun la adresa de mail: moniq_adriana@
yahoo.com. Vor fi luate in considerare
CV-urile primite pana la data de 05 aprilie
2021. Selectia candidatilor va avea loc in data
de 06 aprilie 2021 si consta in concurs de
CV-uri. Info tel 0740.979606.
l Școala Gimnazială Mărgăritești, cu sediul
în com. Voineasa, jud. Olt, tel. 0762688000,
anunță scoaterea la concurs în data de
23.04.2021, în cadrul proiectului
POCU/74/6/18/107115- Happy- Servicii
educaționale integrate a 2 posturi expert:responsabil extracurriculare, perioada iunie-septembrie 2021. Informații suplimentare la
sediul unității sau la numărul de telefon
menționat, orele 8:00-12:00.

l Unitatea Militară 02526 Bucureşti (Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie
militară) din Ministerul Apărării Naţionale, în
conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) şi
art. 38 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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, cu modificările şi completările ulterioare, a decis, din
motive obiective, suspendarea concursului
pentru încadrarea postului vacant de personal
civil contractual de conducere de director
institut de cercetare gradul II la Institutul
pentru studii politice de apărare şi istorie militară. Concursul va fi reluat la o dată ulterioară.

CITAȚII
l Se citeaza paratul cu domiciliul necunoscut
Belean Danut la Judecatoria Ineu pentru
termenul de judecata din data de 27.04.2021,
ora 10:50, in dosar nr. 146/246/2021, avand ca
obiect divort, in contradictoriu cu reclamanta
Belean Floare, in caz de neprezentare judecarea se va face in lipsa.
l Stieber Francisc, Boloni Ludovic si sotia
nascuta Stieber Elisabeta, Gredinar Gyongy,
Gredinar Ilies, Gredinar Zsuzsanna sunt
citati in 20.04.2021 la:Judecatoria Turda, in
dosar civil nr.3676/328/2020, pentru succesiune.
l Halmagyi Samu, Halmagyi Lorincz, Galfi
Ezstera, Halmagyi Tamas, vaduva lui Kereki
Samu, nascuta Kis Roza sunt citati in
20.04.2021, in dosar civil nr.5711/328/2020
pentru succesiune
l Trambitaș Ioan, Salagean Maria, nascuta
Trambitaș si Trambitaș Ana sunt citati in
8.04.2021 la judecatoria Turda, in dosar civil
nr.796/328/2020 pentru partaj
l Se citează numitul Gavrilă Doruț și
Gavrila Maria, în calitate de pârât în dosarul
nr. 3202/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în
proces cu Sileas George, având ca obiect
uzucapiune și partaj, cu termen la 20.04.2021
l SC Bymfast SRL, CUI:37576755,
J16/1201/2017, cu sediul cunoscut în Craiova,

str.Rovinari, nr.85, jud.Dolj, este chemată la
Judecătoria Craiova, cu sediul în Craiova,
str.A.I.Cuza, nr.30, jud.Dolj, în ziua de
19.04.2021, ora 09:00, complet civil 7 (fost
CF7), în calitate de terț poprit, în dosarul
nr.33150/215/2019, în proces cu Miu Mădălina Doina- contestatoare și CAR Arias CFR
Craiova- intimată, având ca obiect „contestație la executare”.
l Se citează numitul Buhaescu Gh.
Gheorghe cu ultimul domiciliu cunoscut în
com.Tanacu, jud.Vaslui, în calitate de pârât în
dosarul nr.5553/333/2020 al Judecătoriei
Vaslui, având ca obiect partaj succesoral,
pentru termenul de judecată din 08 aprilie
2021, ora 09:00, în contradictoriu cu numiții
Hurdubae Ana-Maria s.a.
l Kenezne Branyiczi Maria și Kaszany Elisabeta sunt citate în calitate de pârâte la Judecătoria Chișineu-Criș, în data de 27.04.2021,
orele 11.30, în dosarele civile 1458/210/2020,
565/210/2021, 566/210/2021, în proces cu Gall
Tamas Mihai, cu obiect succesiune, hotărâre
ce ține loc de act autentic.
l Se citează numitul Campanu Daniel
Nicolae, în calitate de pârât în dosarul
nr.440/89/2020 al Judecătoriei Huși, având ca
obiect reducere pensie întreținere, pentru
termenul de judecată din 20 aprilie 2021, ora
11:00, în contradictoriu cu numita Campanu
Francisca Adelina.
l Se citează numiții Danci Vasile lui Tănasă,
Todica Saveta, Bart Ștefan lui George,
Ordace Petre, Mutu Maria, Bart Maria cas.
Vlașin și Bumbu Floarea, în calitate de pârâți
în dosarul nr. 3541/265/2019 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Scuturici Ilie și
Scuturici Veronica, având ca obiect succesiune s.a., cu termen la 11.05.2021
l Albeanu Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut
în com. Berlești, sat Lihulești nr. 174, jud.
Gorj, este citat în data de 16.04.2021, ora
12:00, în dosar nr.3379/317/2018 în calitate de
pârât, pentru rectificare carte funciară, la
Tribunalul Gorj, reclamant Popescu A.
Valeria.
l Eventualii moștenitori ai defunctului:
Tudor Lică născut la data de 18.04.1950 în
Mihăilești, județul Buzău, fiul lui Tudor Stan
și Tudor Vergilia, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Focșani, str.Războieni nr.28,
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județul Vrancea, sunt Citati să se prezinte în
data de 22.aprilie.2021 ora.14.00 la sediul
Societății Profesionale Notariale LEGITIMUS (notar public Florian Badea) din
București, Calea Dorobanților nr.87, sector.1
(telefon.021.310.68.70) în dosarul succesoral
nr.60/2020, privind pe defunctul TUDOR
MARIN, decedat la data de 13.09.2019 cu
ultimul domiciliu în București, str.Academiei
nr.35-37, sector.1, succesiune în care Tudor
Lică are calitatea de frate. În cazul în care
nu v-ați exercitat dreptul de a accepta
moștenirea în termenul de decădere de 1(un)
an de la data deschiderii moștenirii, sunteți
prezumați că ați renunțat la moștenire,
conform art.1.112 din Legea.nr.287/2009
privind Codul Civil/republicată cu modificările ulterioare.
l Tudor Lică cu ultimul domiciliu cunoscut
în Focșani, str.Războieni nr.28, născut la data
de 18.04.1950 în Mihăilești, județul Buzău,
fiul lui Tudor Stan și Tudor Vergilia, județul
Vrancea, este Citat să se prezinte în data de
22.aprilie.2021 ora.14.00 la sediul Societății
Profesionale Notariale Legitimus (notar
public Florian Badea) din București, Calea
Dorobanților nr.87, sector.1 (telefon
.021.310.68.70) în calitate de frate, în dosarul
succesoral nr.60/2020, privind pe defunctul
Tudor Marin, decedat la data de 13.09.2019
cu ultimul domiciliu în București, str.Academiei nr.35-37, sector.1. În cazul în care nu
v-ați exercitat dreptul de a accepta moștenirea în termenul de decădere de 1(un) an de
la data deschiderii moștenirii, sunteți prezumați că ați renunțat la moștenire, conform
art.1.112 din Legea.nr.287/2009 privind Codul
Civil/republicată cu modificările ulterioare.

SOMAȚII

Somație. Prin prezenta, se aduce la cunoștință faptul că reclamantul Kiss Desideriu,
domiciliat în mun.Cluj Napoca, str.Năsăud,
n r. 1 8 , a p . 3 0 , j u d . C l u j , î n d o s a r u l
nr.3735/235/2020, aflat pe rolul Judecătoriei
Gherla, jud.Cluj pretinde dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, cu
referire la construcția anexă, grajd și şură, lot
1 +lot 2, având o suprafață de 8.840mp, situat
în loc.Suatu, jud.Cluj. De asemenea, se aduce
la cunoștință că toți cei interesați pot formula
opoziție, iar în termen de o lună de la publicarea somației.

ANUNȚURI
DIVERSE
l Blind Invest SRL anunţă intenţia de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 9601 Spălare și curățare
(uscată) a articolelor textile și a produselor
din blană, desfăşurată la punctul de lucru din
Dinicu Golescu nr.23-25, parter, și subpanta,
Camera 2, sector 1, București.
l S.C. Centrul de Diagnostic şi Tratament
PROVITA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str.
Comana nr.3A, aduce la cunoştinţa celor
interesaţi organizarea dezbaterii publice
privind solicitarea Autorizaţiei de mediu
pentru activitatea de asistenţă medicală
ambulatorie de specialitate (consultaţii medicale, analize de laborator, investigaţii de
radiologie şi imagistică medicală) precum şi
activitatea de asintenţă medicală spitalicească de zi şi continuă. Dezbaterea publică
va avea loc în data de 30.03.2021, ora 16.00 la
S.C. Centrul de Diagnostic şi Tratament
PROVITA S.R.L. situat în Bucureşti, Str.
Comana nr.3A. Observaţiile, sugestiile şi
propunerile celor interesaţi se primesc în scris
la sediul S.C. Centrul de Diagnostic şi Tratament PROVITA S.R.L., zilnic de luni-vineri
între orele 08:00-16:00, sau la adresa de
e-mail office@centrul-provita.ro, până pe
data de 31.03.2021.
l Se aduce la cunoștință publică că reclamantul Mosora Horațiu-Nicolaie, cu domiciliul în Pecica, str.2, nr.157, jud.Arad, a
înaintat acțiune civilă în fața Judecătoriei
Chișineu-Criș în vederea declarării morţii,
stabilirii decesului şi a datei prezumate a
morţii numitului Șipoș Igantie, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Socodor, jud.Arad,
proprietarul tabular al imobilului înscris în
CF nr.304329 Socodor, nr.top 3563/a/1554.
Având în vedere deschiderea procedurii de
declarare a morții numitului Șipoș Ignatie,
invităm orice persoană să comunice datele pe
care le cunoaște în legătură cu cel dispărut, la
dosarul cu nr.633/210/2021, al Judecătoriei
Chișineu-Criș sau la Primăria Socodor.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al
Instant Express SRL desemnat prin hotararea
nr.1558 din data de 24.03.2021, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 24462/3/2020, notificã deschiderea
falimentului prin procedura simplificata
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva
Instant Express SRL, cu sediul in Bucureşti
Sectorul 2, Str. CPT. Constantin Merişescu, Nr.
48, una cameră mansardă, CUI 27768451, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/11755/2010. Persoanele fizice si juridice
care inregistreaza un drept de creanta nascut
dupa data deschiderii procedurii insolventei
impotriva Instant Express SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la
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grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr. 24462/3/2020,
in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al creantelor
26.04.2021; b) termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
17.05.2021; c) termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7
zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv consolidat
07.06.2021.
l E-Distributie Dobrogea S.A., prin Raja
S.A. cu sediul în județul Constanța, municipiul Constanța, strada Nicolae Iorga, nr.89A,
titular al proiectului „Racordare la rețea
electrică stație de epurare ape uzate Jegălia”,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
A.P.M.Călărați, pentru proiectul „Racordare
la rețea electrică stație de epurare ape uzate
Jegălia”, propus a fi amplasat în comuna
Jegălia, satul Gâldău, nr.cadastral 23649, jud.
Călărași. 1.Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Călărași, șoseaua Chiciu,
nr.2, jud.Călărați, în zilele de luni-vineri, între
orele 10.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: www.apmcl.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 autorităţii
competente pentru protecţia mediului. 2.
Publicul interesat poate depune propuneri în
ceea ce priveşte conţinutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului.
l În conformitate cu prevederile OUG
nr.195/2005 privind protecția mediului, cu
modificările și completările ulterioare și a
Legii nr.544/2001 privind accesul la informatie societatea/titular: SC Crama Delta
Dunării SRL, sediu: jud.Tulcea, com.Somova,
loc.Somova, str.Straja, nr.16, telefon/fax:
0763.696.618, activitatea: Fabricarea vinului
din struguri, amplasare obiectiv: în intravilanul agricol al localității Somova, scopul
activității: Comercializare vin, prezentarea
activității: Societatea mai sus menționată,
cultivă viță de vie pe rod, aceasta fiind apoi
supusă recoltării, ajungându-se astfel la efectuarea procesului de fabricare vin, care
cuprinde: recepția cantitativă și calitativă,
prelucrarea-desciorchinarea, presarea,
fermentarea și stocarea, iar mai apoi se
ajunge la faza finală de îmbuteliere și etichetare, produsul fiind la final, afișat sub
imaginea unui produs finit ce poate fi comercializat. Informații cu privire la măsurile de
protecție a factorilor de mediu și despre
eventualul impact asupra factorilor de mediu:
ca și măsuri de protecție a factorilor de

mediu: -societatea dispune de pubele pentru
colectarea selectivă a deșeurilor, acestea din
urmă fiind colectate temporar, urmând ca
mai apoi să fie ridicate de câtre societatea de
profil autorizată, numită SC JT Grup SRL
(contract nr.CJTSMID 1346); -societatea
efectuează evacuarea apelor uzate, prin
deversarea acestora în două bazine betonate
vidanjabile, unul pentru ape menajere și altul
pentru ape tehnologice, apele tehnologice
fiind epurate prin decantor, înaintea evacuării
acestora în bazinul betonat vidanjabil.
Stocarea apelor este temporară, vidanjarea
fiind făcută de o societate de profil autorizată,
numită SC Aquaserv SRL (contract nr.4200);
-societatea a realizat o platformă betonată cu
suprafața de 70mp, în vederea depozitării
temporare a tescovinei și ciorchinilor rezultați
în urma procesării strugurilor. Anunță,
publicul interesat asupra depunerii solicitării
și documentației tehnice în vederea obținerii
autorizației de mediu. Informațiile privind
potențialul impact asupra mediului generat
de proiectul propus și observațiile publicului
se primesc la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5,
telefon 0240/510.622, fax 0240/510.621, de
luni până joi, între orele 08:00-16:30 și vineri,
între orele 08:00-14:00.

ADUNARI GENERALE
l Președintele Consiliul de Administrație din
cadrul SC VENUS SA, cu sediul în localitatea Jimbolia, str.Calea Moților, nr.17,
județul Timiș, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.J35/79/1991, CUI:RO1849420,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor la sediul societății, în data de
04.05.2021, ora 10:00, și a doua convocare
dacă nu se întrunește cvorumul necesar, în
data de 05.05.2021, în același loc și aceeași
oră, cu următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
activității pe bază de bilanț la 31.12.2020 și
descărcare de gestiune a administratorului;
2.Diverse.
l Consiliul de Administraţie al Asociaţiei
Compania de Librării Bucureşti PAS, cu
sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr.10, bloc 7B,
sector 4, cod fiscal 9356622 , convoacă
Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei
în data de 15.04.2021 orele 8, la sediul din Bd.
Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de
gestiune al administratorilor Asociaţiei
Compania de Librării Bucureşti PAS pentru
exerciţiul financiar 2020. 2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori al Asociaţiei
Compania de Librării Bucureşti PAS pentru
anul 2020. 3. Aprobarea bilanţului contabil pe
anul 2020 al Asociaţiei Compania de Librării
Bucureşti PAS. Data celei de a doua convocări pentru cazul în care la prima convocare
nu se îndeplinesc condițiile legale de constituire a şedinţei va fi 30.04.2021, orele 8:00, la
sediul din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4.

LICITATII
l UAT Comuna Grumăzeşti, judeţ Neamţ,
CUI 2614198, scoate la licitaţie publică, închirierea unui teren arabil identificat cu sola 16,
parcela 268, al comunei Grumăzeşti, în suprafaţă de 3Ha, situat în teritoriul administrativ
Ghindăoani, punct „Bratulet”, aflat în domeniul privat al U.A.T.Comuna Grumăzeşti, judeţ
Neamţ, în data de 26.04.2021, ora 10:00. Relaţii
la sediul Primăriei Grumăzeşti, judeţ Neamţ,
telefon 0233/786.059, fax 0233/786.364, email:
primariagrumazestineamt@yahoo.com.
l UAT Comuna Grumăzeşti, judeţ Neamţ,
CUI 2614198, scoate la licitaţie publică, închirierea unui teren arabil identificat cu sola 26,
parcela 256, al comunei Grumăzeşti, în suprafaţă de 4Ha, situat în teritoriul administrativ
Grumăzeşti, punct „Trohana”, aflat în domeniul privat al U.A.T.Comuna Grumăzeşti, judeţ
Neamţ, în data de 26.04.2021, ora 11:00. Relaţii
la sediul Primăriei Grumăzeşti, judeţ Neamţ,
telefon 0233/786.059, fax 0233/786.364, email:
primariagrumazestineamt@yahoo.com.
l Având în vedere H.C.L. nr.42/08.03.2021,
comuna Ciupercenii Noi, judeţul Dolj, cu
sediul în str.Dunării, nr.2, tel.0251/321.002, fax
0251/321.072, organizează în data de
20.04.2021, orele 10.00, licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea următoarelor bunuri
care nu mai sunt necesare: 1.Autocamion
Saviem - nr.de inventar 5010; 2.Autocamion
Saviem -nr.de inventar 5011; 3.Autocisterna
CLR -nr.de inventar 5012; 4.Autoturism ARO
L25 -nr.de inventar 5005. Preţul de pornire al
licitaţiei este de 0,70 Iei/kg, fier vechi. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de
29.04.2021, orele 10:00, preţul fiind diminuat
cu 20% şi în data de 06.05.2021, orele 10:00,
preţul fiind diminuat cu 40%. Taxa de participare la licitaţie este de 1.000Lei. Condiţii de
participare: -depunerea în intervalul 15.0419.04.2021 a chitanţei pentru achitarea taxei de
participare eliberată de casieria instituţiei
publice. -copie de pe certificatul de înmatriculare şi cod fiscal pentru persoanele juridice sau
copia actului de identitate pentru persoanele
fizice.
l Primaria Comunei Tarnova, cu sediul in
localitatea Tarnova, nr 734, judetul Arad, CUI
3518890, tel/ fax 0257/370101, organizeaza
licitatie publica pentru inchirierea a doua spatii
comerciale in localitatea Tarnova, inchirierea
se face conform Art. 333, Art. 335 din OUG
57/2019 si HCL 21,22/ 25.02.2021. Licitatia va
avea loc in data de 20.04.2021, ora 10:00 la
sediul Primariei Comunei Tarnova. Data limita
de depunere a ofertelor este 19.04.2021, ora
12:00. Caietele de sarcini se pot obtine contra
sumei de 50 lei/ exemplar de la biroul impozite
si taxe. Mai multe informatii la sediul Primariei
Comunei Tarnova, nr. 734, judetul Arad.
l Birou Executor Judecătoresc Balaci Titi, cu
sediul în Craiova, str.România Muncitoare, nr.

vechi 67, jud.Dolj, vinde la licitație publică la
data de 27.04.2021, ora 10.00, imobilul situat în
Craiova, str.Spiru Haret, nr.38, jud.Dolj,
constând în teren în suprafață de 396mp din
acte și 405mp măsurată și construcție C2 cu
regim de înălțime P+E1+E2, având o suprafață
construită la sol de 148mp. Preț pornire:
1.487.500lei.
l CII Brănici Marius, administrator judiciar,
anunță că prin Sentința civilă nr. 106/2021 din
data de 25.03.2021 pronunțată de Tribunalul
Bacău - Secția a II-a civilă și de contencios
administrativ și fiscal în dosarul nr. 50/110/2021
s-a dispus deschiderea procedurii generale de
insolvență față de debitoarea AGRI Cătălina
SRL, CUI RO 38392602; RC J04/1733/2017,
sediu social - Mun. Bacău, strada Narciselor, nr.
7, bloc 7, scara A, et. IV, ap. 25, jud. Bacău.
Cererea de creanță se va depune în două exemplare la Tribunalul Bacău, sub sancțiunea
decăderii, până la data de 10.05.2021. Termene
limită: 20.05.2021 - afișare tabel preliminar;
14.06.2021 - soluționare contestații și afișare
tabel definitiv. Relații la administratorul judiciar CII Brănici Marius, tel. 0745.821.068.
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 05.04.2021, ora
13:00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, iar in
cazul in care, bunurile nu vor fi adjudecate,
licitatia se va tine in data de 07.04.2021,
09.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021,
19.04.2021, 21.04.2021, 23.04.2021, 26.04.2021,
28.04.2021, 10.05.2021, 12.05.2021, 14.05.2021,
17.05.2021, 19.05.2021, 21.05.2021, 24.05.2021,
26.05.2021, 28.05.2021, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de
participare se pot obtine numai de la sediul
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858, www.andreiioan.ro.
l Emalt S.R.L., societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde
prin licitatie publica, teren arabil in suprafata
totala de 4.564 mp, tarlaua 120, Parcela
A7206/265, inscris in cartea funciara a Orasului
Urlati nr. 24830, situat in extravilanul Orasului
Urlati, Judetul Prahova. Pretul de pornire al
licitatiei este de 1.311 euro, fara TVA. Licitatia
se va organiza la sediul lichidatorului judiciar
in data de 05.04.2021 ora 12:00, iar in cazul in
care bunul nu va fi valorificat, aceasta este
reprogramata pentru data de 07.04.2021,
09.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021,
19.04.2021, 21.04.2021, 23.04.2021, 26.04.2021,
28.04.2021, 10.05.2021, 12.05.2021, 14.05.2021,
17.05.2021, 19.05.2021, 21.05.2021, 24.05.2021,
26.05.2021, 28.05.2021, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun

ANUNȚURI
in original la sediul lichidatorului judiciar insotite de toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la lichidatorului judiciar, la numerele de
telefon 0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Anunţ privind concesionarea prin licitaţie
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galaţi, situat în str. Movilei nr.
97A. 1. Informaţii generale privind concedentul: Municipiul Galaţi - cod fiscal 3814810,
Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax:
0236/461.460; E-mail: contracte.teren@ primariagalati.ro; 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: Teren intravilan, str.
Movilei, nr. 97A, se identifică în Cartea
funciară a municipiului nr. 126401, nr. cadastral 126401. Conform Certificatului de Urban i s m n r. 7 4 2 / 2 0 . 0 7 . 2 0 2 0 t e r e n u l s e
concesionează în vederea edificării unui imobil
- spaţiu comercial şi birouri; 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Persoanele
fizice/ juridice interesate să participe la procedura de concesionare se vor adresa Serviciului
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri,
Cabinete Medicale pentru achiziţionarea Caietului de sarcini. Preţul acestuia este de 30 de lei
şi se achită la casieria instituţiei. Data limită
pentru solicitarea de clarificări - 12.04.2021,
persoane de contact Mardare Petru Eugen,
Chiţu Laura Iulia; 4. Informaţii privind ofertele: La licitaţie pot participa persoane fizice/
juridice române, care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii: a) Au achiziţionat Caietul
de sarcini şi au achitat garanţia licitaţiei, în
cuantum de 1699 lei, reprezentând cuantum de
1% din valoarea de piaţă total propusă; b) Au
depus oferta împreună cu toate documentele
solicitate în documentaţia de atribuire, în
termenele prevăzute de aceasta; c) Au îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată exigibile a
impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către
bugetul consolidat al statului şi către bugetul
local; d) Nu sunt în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. Ofertele se depun la sediul
Primăriei Municipiului Galaţi, str. Domnească
nr. 54, Serviciul Închirieri, Concesiuni şi
Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, în două
plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior,
care se vor înregistra în ordinea primirii lor.
Data limită de depunere a ofertelor: 16.04.2021;
5. Data şi locul în care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 19.04.2021, la
sediul Primăria Municipiului Galaţi, str.
Domnească nr. 54; 6. Instanţa competentă în
soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul
Municipiului Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud.
Galaţi, tel: 0236.412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.
l Publicație De Vânzare: SC Agecom SA- în
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement , cu sediul social în loc.
Baia Mare, str. Universităţii, nr. 41, jud. Mara-
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mureş, nr. de înregistrare la RC J24/72/1991 și
CUI: 2950279, prin administrator judiciar
REOINSOLV IPURL prin Andrișan Adrian,
desemnat de Tribunalul Maramureș în Ds nr.
996/100/2015, vinde la licitație publică, la cel
mai mare preț oferit, următoarele bunuri din
averea debitoarei: Hală Poligon de la locația
”Poligon Vechi”, Str. Universității, zona B, loc.
Baia Mare, jud. Maramureș, înscrisă în CF
108405 Baia Mare, în suprafață totală de 6120
mp, cu AF 1967-1979. Preț evaluare: 4.345.445
lei sau 918.000 euro; Prețul de pornire la licitație este de 80% din prețul de evaluare, adică
suma de 3.476.356 lei sau 734.400 euro - Participanții la licitație vor achita, în contul de
insolvență al debitoarei, până în ziua licitatiei,
o garanție de 10% din pretul de pornire al licitației; Pasul de licitație este de 5% din prețul de
pornire la licitație.- Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în termen de 30 de zile diferența de preț, pierde avansul plătit, urmând a
se organiza o nouă licitație. Raportul de
evaluare poate fi consultat la biroul administratorului judiciar. Licitația va avea loc în data de
14.04.2021, ora 11:00 la sediul administratorului judiciar Reoinsolv IPURL, din Baia
Mare, str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, cam.
38, jud. Maramureș. Informații suplimentare se
pot obține la tel: 0745503123, 0749803941
l SC Sticla Prahova SRL, prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta vanzarea la licitatie publica la pretul de 148.200 lei, a
imobilului situat in com.Magurele, pe drumul
DN 1A str. Garii, nr.130, spre Gornet, intabulat
in CF 20542 Magurele format din teren intravilan in suprafata de 1.479 mp si cladire spatiu
de productie cu SCD = 409,75 mp, din care un
corp cladire cu SCD = 146,20 mp in stare
satisfacatoare, din caramida pe stalpi de beton,
acoperis cu sarpanta din lemn, invelitoatre din
tabla ondulata cu instalatii sanitare / apa /
electrice si un alt corp de cladire cu SCD
263,55 mp fara utilitate, intr-o stare tehnica
nesatisfacatoare. Garantia de participare la
licitatie este in cuantum de 14.820 lei si se
plateste in contul debitoarei. Licitatiile publice
se organizeaza in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 01.09.2020 si vor avea loc pe
data de: 07.04.2021, 13.04.2021, 15.04.2021,
20.04.2021, 22.04.2021, 27.04.2021, 04.05.2021,
06.05.2021, 11.05.2021, 13.05.2021 orele 12:00,
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Conditiile de participare si relatii suplimentare in
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar la pretul de 2.000 lei plus TVA si la tel.
0344104525.
l Anunţ De Licitaţie: Primăria Municipiului
Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/
fax 0269/803848, organizează licitație publică
pentru închirierea unor suprafete de teren cu
destinatie agricola cuprinse în domeniul privat/
public al municipiului Mediaș, identificate
astfel: - parcela 6, in suprafata de 150 mp, str.
Teba fn, parte din terenul identificat sub nr. top
4952/5, C.F 102097 Medias, avand categoria de

folosinta arabil, cu valoarea de inventar 15264
lei, domeniul public al Mun. Medias. - parcela
in suprafata de 100 mp, str Stromberg nr.25,
parte din terenul identificat în cadastrul agricol
sub nr. cad 1851/1/3, OP nr. 54/2004 ,avand
categoria de folosință arabil , domeniul privat
al mun. Mediaș, cu valoarea de inventar 7830
lei. - parcela in suprafata de 500mp, str Stromberg fn, parte din terenul identificat în cadastrul agricol sub nr. cad 1851/1//3, OP nr.
54/2004 ,avand categoria de folosință arabil ,
domeniul privat al mun. Mediaș, cu valoarea
de inventar 39150 lei. - parcela in suprafata de
446 mp, str. Fantanele fn, identificat in cadastrul agricol sub nr. cad. 1714,OP nr.54/2004 ,
avand categoria de folosinta fanete, cu
valoarea de inventar 34921 lei, domeniul privat
al mun. Mediaș. Procurarea documentaţiei de
atribuire se face de la Centrul de Informare
Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului
Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la
valoarea de 100,00 lei /documentație, care se
achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal
Local Mediaș sau în contul organizatorului
RO80TREZ 57721360250 XXXXX, deschis la
Trezoreria Mediaş. Procurarea documentației și
depunerea ofertelor se face în perioada
31.03.2021 - 21.04.2021, respectiv 22.04.2021 12.05.2021, în caz de neadjudecare, la primul
termen. Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3,
Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur
exemplar, în plic închis, până la data de
21.04.2021, ora 15:00 și până la data de
12.05.2021, ora 15:00, în caz de neadjudecare,
la primul termen. Locul desfăşurării licitaţiei
este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa
Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în
data de 22.04.2021, ora 10:00 și în data de
13.05.2021, ora 10:00, în caz de neadjudecare,
la primul termen. Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria
Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul
Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707,
email: jud.medias@just.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 Feldru, comuna
Feldru, str.Principală, nr.186, judeţul Bistriţa
Năsăud, telefon 0263/374.339, fax
0263/374.301, email: primariafeldru@yahoo.
com, cod fiscal 4427048. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: pajiști disponibile
apartinând domeniul public al Comunei
Feldru, în suprafață totală de 296Ha, conform
caietului de sarcini, identificate prin numerele
cadastrale 27376, 30953 și 27477, aprobată prin
H.C.L.20/29.03.2021 și O.U.G.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: la cerere, de la sediul Primă-
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riei Comunei Feldru. 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 Relații Publice, Primăria
Comunei Feldru, str.Principală, nr.186, judeţul
Bistriţa Năsăud. 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: Solicitantul va achiziționa documentația de atribuire, pusă la dispoziție acestuia pe suport de
hârtie, de la Primaria Comunei Feldru, contra
sumei de 10Lei, achitată la casieria Primăriei
Feldru în baza unei dispoziții de încasare.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
13.04.2021, ora 12:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 21.04.2021, ora 09:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartiment Relații
Publice, comuna Feldru, str.Principală, nr.186,
judeţul Bistriţa Năsăud. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
21.04.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei
Comunei Feldru, str.Principală, nr.186, judeţul
Bistriţa Năsăud. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Bistrița-Năsăud -Secția a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,
municipiul Bistriţa, Str.Alba Iulia, nr.1, judeţul
Bistriţa-Năsăud, telefon 0263/213.528, fax
0263/230.491, email: trbn@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 29.03.2021.
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: Consiliul Local Sasca Montană,
comuna Sasca Montană, strada 1 Decembrie
1918, nr.375, județul Caraș-Severin, telefon/fax
0255/576.565, 0255/576.514, e-mail: primariasasca@yahoo.com, cod fiscal 3227190. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Pășune comunală, în suprafață totală de 24
hectare, situată în Blocul Fizic: 97-24Ha, ce
aparține domeniului public al Consiliului Local
Sasca Montană, județul Caras-Severin,
conform H.C.L.21/29.03.2021 și temeiului
legal: O.U.G.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: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 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: Se poate obține de la Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei

Sasca Montană, strada 1 Decembrie 1918,
nr.375, județul Caraș-Severin. 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:
40 lei/exemplar, se achită numerar la casieria
Primăriei Comunei Sasca Montană.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
13.04.2021, ora 12:00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 21.04.2021, ora 12:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Sasca Montană, Compartimentul Secretariat,
strada 1 Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraș-Severin. 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: 22.04.2021, ora 12:00, Primăria
Comunei Sasca Montană, strada 1 Decembrie
1918, nr.375, județul Caraș-Severin. 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 Judecătoriei Oravița, Oravița, Piața
Revoluției, nr.2, județul Caras-Severin, telefon
0255/571.954, fax 0255/571.964, e-mail:
ecris.273@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 30.03.2021.
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:
Primăria Comunei Gura Văii, cu sediul social în
localitatea Gura Văii, str.Primăriei, nr.2, județul
Bacău, cod poștal 607220, telefon 0371/407.500,
fax 0372/002.112, e-mail: primariaguravaii@
yahoo.com, cod fiscal 4278108. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: 200 loturi
de teren și 200 de construcții, conform caietelor
de sarcini, situate în intravilanul satului
Rotunda, aparținând domeniului privat al
Comunei Gura Văii, județul Bacău, identificate
astfel: -200 loturi de teren în suprafață totală de
62.827mp; -200 de construcții aferente în suprafață totală de 8.000mp, conform
H.C.L.38/29.03.2021 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietele 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,
Primăria Comunei Gura Văii sau se poate
consulta pe site-ul: www.uatcomunaguravaii.ro,
secțiunea -Anunțuri. 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 Compartimentul Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Comunei Gura
Văii, sat Gura Văii, str.Primăriei, nr.2, comuna
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Gura Văii, 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: 50 lei/
exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției, sau în contul de trezorerie: RO17TREZ
0625006XXX 000079 deschis la Trezoreria
Onești. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.04.2021, ora 15:00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 21.04.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Gura Văii, sat Gura Văii, str. Primăriei, nr.2,
comuna Gura Văii, județul Bacău. 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: 22.04.2021,
ora 11:00, Primăria Comunei Gura Văii, sat
Gura Văii, str.Primăriei, nr.2, comuna Gura
Văii, 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:
Judecătoria Oneşti, cu sediul în municipiul
Oneşti, str.Tineretului, nr.1, judeţul Bacău,
telefon 0234/311.913, fax 0234/326.170, email:
jud-oneşti-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 30.03.2021.
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: Orașul Găești -Unitatea Administrativ
Teritorială, cu sediul în orașul Găești, Str.13
Decembrie, nr.102A, județul Dâmbovița,
telefon 0245/606.082, fax 0245/606.085, e-mail:
primaria.gaesti@yahoo.com, cod fiscal
4279774. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: trei spații cu destinația de alimentație
publică, situate în Oborul săptămânal, Str.
Acad. Șerban Cioculescu, nr.65. Fiecare spațiu
se compune din teren în suprafață de 42mp, pe
care se află un chioșc în suprafață de 6,00mp.
Spațiile se află în proprietate publică, conform
H . C L . n r. 6 9 / 2 9 . 0 7 . 2 0 2 0 ș i 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:
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire prin
cerere depusă la Registratura primăriei.
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: Biroul Urbanism și
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei
Oraș Găești, Strada 13 Decembrie, nr.102A,
județul Dâmbovița. 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: 20 lei/

exemplar, se achită cash la Casieria Primăriei
Oraș Găești, Strada 13 Decembrie, nr.102A,
județul Dâmbovița. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 13.04.2021, ora 14:00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 21.04.2021, ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Oraș Găești, Strada 13
Decembrie, nr. 102A, județul Dâmbovița.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate, unul interior
și unul exterior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 21.04.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei
Oraș Găești, Strada 13 Decembrie, nr.102A,
județul Dâmbovița, Sala de Consiliu. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița,
municipiul Târgoviște, Str.Calea București, nr.
3, județul Dâmbovița, telefon 0245/216.622, fax
0245/612.344, e-mail: tr.dambovita-arh@just.ro
Registratura. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 30.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înregistrare Seria B,
Nr.2985970, emis de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș al societății SC Centru Medical Radu Damain Belu

SRL, cu sediul social în Municipiul Pitești,
strada N.Bălcescu, nr.101- Mansardă, județul
Argeș, Număr de ordine în Registrul Comerțului J3/1397/29.10.2014, Cod unic de înregistrare 33745177, eliberat în data de 30.10.2014.
Îl declar nul.
l Pierdut certificat de competenţă profesională pentru transport marfă (manager transport) cu nr. 018738 eliberat de ARR pe
numele Ilie Adela. Îl declar nul.
l Pierdut certificat ambarcațiune de agrement- 0720- VIS DE VARĂ, seria nr.22943.
l Pierdut Certificat constatator și Certificat
de mențiuni din care reiese închiderea punctului de lucru pentru firma Andreea Prod
SRL din B-dul Unirii, nr 16, sector 4, București. Contact la nr: 0722.254.639.
l Pierdut Certificat constatator și Certificat
de mențiuni din care reiese închiderea punctului de lucru pentru firma C&L Bridal Store
SRL din B-dul Unirii, nr.16, sector 4, București. Contact la nr: 0751.379.882.

l Pierdut Carte de Intervenție, Registru
Special pentru casa de marcat Compact S01
seria ZCS022790 aparținând firmei Class
Concept Car Rental, CUI:40634813. Le
declar nule.

