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OFERTE SERVICIU
l Caut din provincie bărbat îngrijire 
curte și grădină, pentru vile situate 
lângă Aeroportul Otopeni. 2.500Lei pe 
lună, cazare gratuită, singur în aparta-
ment cu gaze, televizor, internet, bucă-
tărie, baie. 0722.209.451.

l SC Fibro Metals SRL cu punct de 
lucru in Mogosoaia, Ilfov, angajeaza 
operator masini semiautomate si auto-
mate pentru fabricarea fibrelor metalice. 
Cerinte: limba engleza, limba sarba, 
vechime minim 2 ani Relatii la tel: 
0725.348.864.

l Profi Restaurare SRL, cu sediul în 
Oradea, angajează muncitori necalificați 
în construcții. Telefon: 0722.689.301.

l Vopmarc SRL, cu sediul în Oradea, 
angajează ajutor de bucătar. Punct de 
lucru: Old Mill. Informații la telefon: 
0721.712.177.

l Comuna Făurei, cu sediul în locali-
tatea Făurei, judeţul Neamț, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: șofer, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 27.09.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 30.09.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechime: nu este cazul; -permis 
categoria B, C, C+E, D, atestat buldoex-
cavator. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Făurei. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Făurei, 
persoană de contact: Bujor Petrica, 
telefon: 0233.762.006, e-mail: prima-
riafaurei@yahoo.com.

l Primăria Comunei Frătești, cu sediul 
în localitatea Frătești, strada Gării, 
numărul 9, judeţul Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: muncitor cali-
ficat (sudor), treapta I -Compartiment 
Deservire: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba practică în data de 
27.09.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 27.09.2019, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii generale prevăzute la 
art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011; Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului: -cerere participare la 
concurs; -studii gimnaziale/medii/profe-
sionale cu diplomă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare executării 
funcției: minim 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 

de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Frătești. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Frătești, 
persoană de contact: Viorica Damian, 
telefon: 0372.755.850.

l Centrul de Pregătire pentru Perso-
nalul din Industrie (CPPI) Bușteni, 
județul Prahova, organizează, în confor-
m i t a t e  c u  p r e v e d e r i l e  H G 
nr.286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
următoarele posturi vacante contrac-
tuale de execuție: -administrator imobile 
-1 post vacant contractual de execuție, 
pe perioadă nedeterminată; -cameristă 
-2 posturi vacante contractuale de 
execuție, pe perioadă nedeterminată; 
-ospătar -1 post, vacant contractual de 
execuție, pe perioadă nedeterminată; 
-muncitor (întreținere) -1 post, vacant 
contractual de execuție, pe perioadă 
nedeterminată. Condiții specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
-studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență, pentru postul de adminis-
trator imobile; -studii medii, pentru 
posturile de ospătar și muncitor; -studii 
generale pentru postul de cameristă; 
-vechime în muncă: -3 ani pentru postul 
de administrator imobile; -3 ani pentru 
postul de ospătar; -1 an pentru postul de 
muncitor; -1 an pentru posturile de 
cameristă; -curs de calificare ospătar, 
pentru postul de ospătar. Concursul se 
va desfășura conform calendarului 
următor: -termenul-limită pentru depu-
nerea dosarelor: 18.09.2019, ora 16.00; 
-proba scrisă în data de 27.09.2019, ora 
9.00; -proba practică în data de 
27.09.2019, ora 12.00; -interviul în data 
de 27.09.2019, ora 15.00. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul CPPI din 
Bușteni, str. Paltinului, nr.16, județul 
Prahova, la telefon: 0244.321.034, 
compartimentul Resurse Umane, 
persoană de contact: Aroiu Mihaela și pe 
site-ul: www.cppibusteni.weebly.com, 
secțiunea Carieră.

l Spitalul de Psihiatrie „Sf.Maria” 
Vedea, cu sediul în Vedea, județul Argeș, 
organizează în conformitate cu HG 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, concurs pentru ocuparea 
a trei posturi contractual vacante de 
îngrijitoare. 1.Concursul se desfășoară 
astfel: -în data de 27.09.2019, ora 10.00, 
pentru proba scrisă, probă ce se va 
desfășura în cadrul Liceului Tehnologic 
Vedea; -în data de 03.10.2019, ora 10.00, 
pentru interviu, ce se va susține în 
cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea. 2.Condiții specifice de 
participare la concurs: -școală generală; 
-fără vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
perioada 06.09.2019-19.09.2019, ora 
14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie 
„Sf.Maria” Vedea- biroul RUNOS. Pe 
site-ul Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea, respectiv: www.spitalpsi-

hiatriesfmaria.ro, și la avizierul spita-
lului se află afișate: -anunțul; -tematica 
și bibliografia de concurs; -fișa postului 
vacant. Relații suplimentare la telefon: 
0248.248.109, biroul RUNOS și pe: 
www.spitalpsihiatriesfmaria.ro

l Primăria Comunei Bâcleș, județul 
Mehedinți, organizează concurs în 
temeiul HG 286/23.03.2011 modificată și 
completată prin HG 1027/11.11.2014, 
concurs de ocupare a postului de  asis-
tent medical comunitar, perioadă nede-
terminată,  funcție contractuală în 
cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Bâcleș, județul 
Mehedinți. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Bâcleș, 
județul Mehedinți, în data de  8 octom-
brie 2019, ora 10.00 -proba scrisă și în 
data de 10 octombrie 2019, ora 10.00- 
interviu. La concurs pot participa 
persoanele care îndeplinesc condițiile 
generale prevăzute de H.G.286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiții specifice: studii asistent 
medical; -certificat de membru eliberat 
de Ordinul Asistenților Medicali Gene-
raliști, Moașelor și Asistenților Medicali 
din România. Tipul probelor de concurs: 
-Probă scrisă; -Interviu. Dosarul de 
concurs. Pentru înscrierea la concurs 
candidații vor prezenta până la data de 
19 septembrie 2019, ora 16.00, la secreta-
riatul Primăriei Bâcleș, dosarul de 
concurs care va conține documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G.286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condițiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul Primă-
riei Comunei Bâcleș. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Primăriei 
Comunei Bâcleș și la nr. de telefon: 
0252/375263.

l Primăria or. Mărășești, jud. Vrancea 
organizează în 27-09-2019, ora 9, 
Concursul privind ocuparea postului 
contractual vacant, de administrator tr.I, 
pe perioadă  nedeterminată, în Serviciul 
administrare Baze sportive din subor-
dinea Consiliului local al or. Mărășești. 
Condiții de participare: 1. Generale 
-conform art. 3 din HG 286/2011 modi-
ficată și completată. 2. Specifice pentru: 
-studii medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în muncă de 
minim 3 ani. În perioada 06 -19 / 
09.2019, la sediul Primăriei se vor 
depune dosarele de participare la 
concurs, conform art.6 din HG 
nr.286/2011. Concursul  va avea urmă-
toarele etape: 1. Selecția dosarelor între  
20- 23/ 09-2019. 2. Proba scrisă în 27-09-
2019, ora 9. 3. Interviul –data anunțată 
după proba scrisă. Bibliografia va fi 
afișată pe site-ul și pe tabela de afișaj ale 
instituției. Relații suplimentare, la sediul 
Primăriei or. Mărășești și telefon 
0237260550.

l Grădiniţa Albinuţa cu sediul în Bucu-
rești, strada Dinu Lipatti nr. 1 Sector 2, 

organizează concurs, pentru ocuparea 
următorului post contractual, aprobat 
prin H.G. nr. 286/2011, modificat și 
completat de H.G. nr. 1027/2014. Denu-
mirea postului: muncitor necalificat 
(pentru bucătărie) post vacant, contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: absolvent al 
învăţământului obligatoriu de 10 ani, 
curs de igiena. -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: nu 
se solicită.  Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: -proba practică în 
data de 27.09.2019, ora 11.00, la sediul 
instituției. -proba interviu în data de 
27.09.2019, ora 12.00, la sediul institu-
ției. Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este  de 10 zile de la afișare, la 
sediul instituției. Date contact: Str Dinu 
Lipatti nr 1 Sector 2, București, telefon 
0212303377.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiș-
tilor, Nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. 
Ilfov scoate la concurs 1 post de 
cercetător știinţific gradul II, pentru 
comisia CNATDCU Ingineria mate-
rialelor, domeniul de specialitate 
asociat postului -Ingineria materia-
lelor, cu contract individual de muncă 
pe durata determinată până la data 
de 03.03.2021, cu program de lucru 
de 2 ore/zi, fără funcţie de baza în 
cadrul institutului, cu următoarele 
cerinţe: -specialitatea Ingineria mate-
rialelor, pentru proiectul “Nou 
concept de implant vertebral perso-
nalizat, cu acoperiri oseointegrative 
nanostructurate și calităţi antibacte-
riale -NANO VERTEBRA”, contract 
nr. 91/2019.  -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă ori studii echi-
valente (studii universitare de licenţă 
și studii universitare de masterat 
conform Legii nr. 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare) și 
titlul știinţific de doctor. -să aibă o 
vechime minimă în activitatea de 
cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învăţământul superior -de 8 
ani, sau vechime minimă în alte acti-
vităţi -de 12 ani sau reducere de 
stagiu conform ROPOVA revizia 
6/2019. -să îndeplinească standardele 
minimale corespunzătoare dome-
niului știinţific asociat postului de 
Cercetător știinţific gradul II apro-
bate prin Ordin MENCS, corespun-
zatoare domeniului stiintific 
-“Ingineria materialelor”. -teza de 
doctorat să fie în domeniul biomateri-
alelor și anume straturi subţiri inor-
ganice. •Cunoştinţe/ competente 
specifice: -Procese specifice în plasma 
de sinteză a straturilor subţiri prin 
procedee de tip PVD. -Sinteza stratu-
rilor subţiri de hidroxiapatita prin 
metoda electrodepunerii, inclusiv 

pulsată, pe substraturi poroase. 
-Interdependenţa dintre procedeele 
tehnologice de sinteza a straturilor 
subţiri și compoziţia, structura și 
proprietăţile acestora. -Metode de 
analiză a rezistenţei la coroziune a 
straturilor utilizând metoda potenţio-
dinamică și prin spectroscopie de 
impedanţă electrochimică. -Compe-
tenţe de selecţie și utilizare a materia-
lelor pentru aplicaţii specifice în 
raport cu relaţia compoziţie-sinte-
ză-structura-proprietăţi. -Compe-
tenţa în conducerea temelor de 
cercetare dovedită prin câștigarea 
prin competiţie a minimum 3 
proiecte de cercetare și finalizarea cu 
succes a acestora. -Abilităţi superi-
oare de comunicare cu echipa de 
lucru. Locul desfășurării concursului: 
la sediul INOE 2000 din str. Atomiș-
tilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, Jud. 
Ilfov. Înscrierea la concurs se face în 
termen de 30 zile de la data publicării 
anunţului în ziar. Dosarul de concurs 
se depune la Secretariatul INOE 
2000 din str. Atomiștilor, nr. 409, 
Orașul Măgurele, Jud. Ilfov. Relaţii la 
telefon: -021/ 457.45.22.

l Primăria Comunei Borca, Judeţul 
Neamţ, organizează concurs/examen de 
recrutare pentru  ocuparea unui post 
vacant personal contractual pe perioadă 
nedeterminată de: - referent, treapta  
profesională IA  din  cadrul Comparti-
mentului Bibliotecă și Cămin cultural. 
Concursul se va organiza la sediul 
Primăriei Comunei Borca, Județul 
Neamț, după următorul calendar;  a) - 
19 septembrie 2019, ora 16,00, data- 
limită  până la care se pot depune 
dosarele  de concurs; b) - 27 septembrie 
2019, ora 10,00 proba scrisă ;  c) - 2 
octombrie   2019, ora 10,00,  interviul. 
Pentru a participa la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile gene-
rale, prevăzute la  art.3 al Regulemantu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcției contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, precum și următoarele 
condiții specifice: a)Nivelul studiilor:  
studii medii( absolvite cu diploma de 
bacalaureat); b)Vechime în specialitatea 
studiilor  - 9 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la Primăria 
Comunei Borca, în perioada  6 - 19 
septembrie 2019, orele 8,00 - 16,00. 
Secretariatul comisiei de concurs este 
asigurat de Bălăcianu Elena, consilier 
superior iar pe timpul efectuării conce-
diului de odihnă, de către Andrieș Irina, 
consilier juridic. Anunțul privind orga-
nizarea concursului este afișat la sediul 
instituției și pe site-ul acesteia www.
primariaborca.ro.
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CITAŢII
l Numita Lungu Vasilica sunteți 
chemată la Judecătoria Iași în dos. nr. 
31445/245/2018 având ca obiect partaj, 
camera sala 3, complet C22, pe data de 
01 octombrie 2019, ora 8.30, în calitate 
de pârât în proces cu Rusu Florin, Rusu 
Gabi Marian și Rusu Dorin în calitate de 
reclamanți.

l Numitii Ene Vasile, Ene Cosmin 
Irinel si Iacob Iulia, nascuti si cu domici-
liul in comuna Manesti, jud. Prahova, 
sunt chemati in ziua de 23 septembrie 
2019, ora 9, la Curtea de Apel Ploiesti, 
str. Emile Zola nr. 4, Sala 2, pentru 
proces de partaj cu matusa Stan Tudora, 
Dosar 1803/281/2016.

l Mărăscu Vasile reclamant în dosarul 
nr. 9129/278/2019, citează pe Alerguș 
Victoriţa, în calitate de pârâtă pentru 
data de 06.09.2019 la Judecătoria Petro-
șani pentru acţiune de partaj bunuri 
comune.

l Jakab Elena cheamă în judecată pe 
Jakab Șt. Ștefan  pentru succesiune și 
partaj la Judecătoria Sf. Gheorghe, 
Dosar Nr.3185/305/2018, la data de 
26.09.2019, ora 9.00

l Numitul Popa Eugeniu cu domiciliul 
in Mun Săcele, str. Movilei bl 19 sc A et 
II apt 7 jud Brașov, este chemat la data 
de 31 octombrie 2019 ora 09.00 la Jude-
catoria Brasov, cu sediul in Brașov b-dul 
15 Noiembrie nr. 45 in dosar nr. 
3133/197/2019 sala J1-C6_mf-urgente in 
calitate de pârât în proces cu Tănase 
Anca Andreea avand obiect situație 
juridică minor.

l Se citează pârâtul Ghișe Petru Radu, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Satu 
Mare, Aleea Trotușului, nr. 1, bl. 31, 
ap.19, jud. Satu Mare, la Judecătoria 
Satu Mare, ora 8.30, în dosarul cu nr. 
424/296/2019, având ca obiect partaj 
judiciar, pentru data de 24.09.2019, în 
contradictoriu cu Boja Monica, recla-
mantă, domiciliată în Satu Mare, Aleea 
Trotușului, nr. 1, bl. 31, ap. 19, jud. Satu 
Mare.

l Numita Galiceanu Jenica, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Ipotești, com. 
Ipotești, str. Principală, nr.102, jud.Olt, 
este citată la Judecătoria Slatina pe data 
de 19.09.2019, ora 9.00, complet cc3, 
dosar nr. 8018/311/2017, având ca obiect 
divoț, reclamant fiind Galiceanu 
Marius-Eugen.

l Se citeaza parata Capra Oana 
Claudia in dosar nr 33609/245/2018 la 
Judecatoria Iasi, C01M, ora 8.30 cu 
termen la 30.09.2019, in proces de divort 
cu reclamantul Capra Marius Ciprian.

l Se citează numita Apostul (fostă 
Militaru) Florica din București, Al. Poli-
tehnicii nr.6, bl.3, sc.4, ap.42, sector 6, 
fără forme legale în București, str. 
Bozieni nr.4, bl.834, et.4, ap.82, sector 6, 
la Curtea de Apel Suceava, în data de 
1 7 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
4221/193/2015*.

DIVERSE
l Anunţ public privind depunerea soli-
citării de obtinere a Avizului de Gospo-
darire a Apelor. Această informare este 

efectuată de Consiliul Judetean Buzau 
prin Neagu Petre-Emanoil, cu sediul în 
judetul Buzău, municipiul Buzău, B-dul.
Nicolae Bălcesu, nr.48, telefon/fax 
0238/725507, ce intenţionează să solicite 
de la Administratia Bazinală De Apă 
Buzău aviz de gospodărire a apelor/aviz 
de amplasament pentru desfășurarea 
activităţii de „Modernizare DJ204C km 
60+000-84+500 limită judet Vrancea-Bi-
soca-Sărulești-Vintila Vodă, județul 
Buzău”, localizat in județul Buzău, 
limită județ Vrancea-Bisoca- Săru-
lești-Vintila Vodă, județul Buzău. 
Aceasta investiţie este existenta. Ca 
rezultat al procesului de producţie nu 
vor rezulta ape uzate. Starea tehnică a 
tronsonului de drum judetean DJ204C 
propus sper modernizare este necores-
punzătoare desfașurării in conditii de 
siguranță și confort a traficului rutier. 
Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, 
cu modificările și completărilor ulteri-
oare. Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, sugestii și 
recomandări se pot adresa solicitantului 
sau la 0238/725507 după data de 
29.08.2019.

l Pangratie Vasile, proprietar al tere-
nului situat în comuna Glina, tarla 60, 
parcela 514/1, nr. cadastral 827/311, în 
suprafață de 5511mp, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a Avizului de Oportunitate 
pentru documentația PUZ- Dezmem-
brare Lot 827/311 și construire locuințe 
P+2E. Observații/comentarii se primesc 
în scris la Direcția de Urbanism din 
cadrul Consiliului Județean Ilfov, Bucu-
rești, sector 6, strada Doctor Ernest 
Juvara, 3 (tel. 021.212.56.93), în termen 
de 15 zile de la publicarea prezentului 
anunț.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului Unitatea Administrativ 
Teritoriala Ciulnița, județul Ialomița 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale 19 și 23 începând cu data de 
10.09.2019 pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primariei Comunei Ciulnița, 
strada Matei Basarab, nr. 68, județul 
Ialomița, conform art. 14 alin.(1) și (2) 
din Legea Cadastrului și Publicității 
Imobiliare nr. 7/1996 cu modificările și 
completările ulterioare. Publicarea se va 
face si pe site-ul www.primariaciulnița.
ro Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate imobiliară.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului: Denumire judeţ: Argeș/
Denumire UAT Recea/Sectoare cadas-
trale nr. 0-80. OCPI ARGEȘ anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 0-80 pe o perioadă de 60 de zile, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de început 
a afișării: 12.09.2019. Data de sfârșit a 
afișării: 11.11.2019.  Adresa locului 
afișării publice: sediul primăriei Recea. 

Repere pentru identificarea locaţiei: 
centrul localităţii Recea. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei  și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Informații 
privind Programul național de cadastru 
și carte funciară 2015 - 2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

l C.N.C.A.F. “MINVEST” SA Deva, 
cu sediul în Deva, Piata Unirii, nr.9, 
j u d e ţ u l  H u n e d o a r a ,  t e l / f a x : 
0254/213.040, 0254/231.641, înregistrată 
la ORC sub nr.J20/333/1999, având 
CUI: RO2117946, își manifestă intenţia 
de realizare a unei asocieri în partici-
paţie, având ca obiectiv executarea în 
comun a activitățiilor de exploatare a 
deșeurilor miniere din haldele  Bunei și 
Galeria Maria, urmată de ecologizarea 
acestora -perimetrul minier Brad, 
județul Hunedoara. Criteriile de selecție 
sunt prevăzute în caietul de sarcini, care 
poate fi achiziționat de la sediul compa-
niei, în perioada 04.09.2019-16.09.2019, 
între orele 08.00-15.30, la prețul de 
15.000Lei (fără TVA). Ofertele vor fi 
depuse până la data de 07.10.2019, ora 
10.00, la  sediul companiei.

l C.N.C.A.F. “MINVEST” SA Deva, cu 
sediul în Deva, Piața Unirii, nr.9, judeţul 
Hunedoara, tel/fax: 0254/213.040, 
0254/231.641, înregistrată la ORC sub 
nr.J20 /333 /1999 ,  având  CUI : 
RO2117946, își manifestă intenţia de 
realizare a unei asocieri în participaţie, 
având ca obiectiv executarea în comun a 
activitățiilor de exploatare a deșeurilor 
miniere din halda Valea Bloju, urmată 
de ecologizare -perimetrul minier Brad, 
județul Hunedoara. Criteriile de selecție 
sunt prevăzute în caietul de sarcini, care 
poate fi achiziționat de la sediul compa-
niei, în perioada 04.09.2019-16.09.2019, 
între orele 08.00-15.30, la prețul de 
15.000Lei (fără TVA). Ofertele vor fi 
depuse până la data de 02.10.2019, ora 
10.00, la sediul companiei.

l Comuna Apoldu de Jos, Apoldu de 
Jos, str.Principală, nr.72, județul Sibiu, 
telefon: 0269.588.101, fax: 0269.588.111, 
e-mail: apoldudejos@gmail.com. Anunţ 
de participare pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile în baza Legii 
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general pe anul 2019. Autoritatea 
finanţatoare, Comuna Apoldu de Jos, în 
baza Legii nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, face cunos-
cută intenţia de a atribui contracte de 
finanţare nerambursabilă pentru anul de 
execuţie financiară 2019. Finanţările 
nerambursabile se acordă conform 
sumelor alocate din bugetul comunei 
Apoldu de Jos pe anul 2019, aprobat 
conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.22 din 18.04.2019, rectificat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.45 din 
04.09.2019 pentru domeniul sport și 
potrivit dispoziţiilor Hotărârii Consi-
liului Local al Comunei Apoldu de Jos 
nr.46 din 04.09.2019, privind aprobarea 
regimului finanţărilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local. Programul 
anual de finanţări nerambursabile ce va 
fi destinat proiectelor, evenimentelor și 
programelor sportive, încurajând atât 

sportul de masă, cât și sportul de perfor-
manţă, în următoarele ramuri sportive: 
Aeronautică, Aikido, Atletism, Arte 
marțiale, Arte marțiale de contact, 
Automobilism Sportiv, Badminton, 
Baschet, Baseball și softball, Bob și 
sanie, Box, Bridge, Canotaj, Ciclism și 
triatlon, Culturism și fitness, Dans 
sportiv, Ecvestră, Fotbal, Fotbal tenis, 
Gimnastică, Gimnastică ritmică, Go, 
Golf, Haltere, Handbal, Judo, Kaiac 
-canoe, Karate kyokushin, Karate 
modern, Karate WKC, Karate tradiți-
onal, Karting, Kempo, Lupte, Modelism, 
Motociclism, Natație și pentatlon 
modern, Oină, Patinaj, Pescuit sportiv, 
Polo, Radioamatorism, Rugby, Scrimă, 
Șah, Table -backgammon, Tenis, Tenis 
de masă, Taekwondo ITF, Taekwondo 
WTF, Volei, Yachthing, Sportul pentru 
persoane cu handicap, Sportul pentru 
toți -este propus în cuantum de 
10.000Lei. Data-limită de depunere a 
propunerilor de proiecte este 24.09.2019, 
ora 12.00. Selecția și evaluare propune-
rilor de proiecte va avea loc la data de 
25.09.2019, ora 12.00. Depunerea propu-
nerilor de proiecte se va efectua în conf.
cu art.20 alin.(2), având în vedere 
alocarea cu întârziere a sumelor pentru 
finanțări nerambursabile în bugetul 
rectificat. Informaţiile privind condiţiile 
de finanţare și procedura de selecţie a 
proiectelor sunt prevăzute în Metodo-
logia generală. Aceasta se poate obţine 
de la Primăria Comunei Apoldu de Jos, 
cu sediul în localitatea Apoldu de Jos, 
str. Principală, nr.72, județul Sibiu, 
telefon: 0269.588.101, fax: 0269.588.101. 
Toate informațiile legate de programul 
finanțărilor nerambursabile vor fi furni-
zate către presă și mass-media. Solici-
tanţii vor depune documentaţia 
prevăzută în Metodologia Generală la 
Registratura Primăriei Comunei Apoldu 
de Jos, din localitatea Apoldu de Jos, str.
Principală, nr.72, județul Sibiu. Selecţia 
și evaluarea prpunerilor de proiecte  
depuse în vederea finanţării nerambur-
sabile se va face de către comisia de 
evaluare. Programul anual privind 
acordarea finanţărilor nerambursabile 
pe anul 2019 în conformitate cu preve-
derile Legii nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, a fost 
publicat în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a VI-a, nr.149/04.09.2019.

l Comuna Mischii prin Primar Ing.
Popa Gheorghe anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Modernizare drum de interes 
local DC165 și străzi, Comuna Mischii, 
judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în 
comuna Mischii- DC165, str.Corbu și str.
Pomilor. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM 
Dolj, strada Petru Rareș, nr.1 și la sediul 
Primăriei Comunei Mischii, din comuna 
Mischii, str.Eroilor, nr.5, în zilele de luni 
până joi, între orele 8.00-16.00, și vineri, 
între orele 8.00-14.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM 
Dolj, strada Petru Rareș, nr.1.

l OMV Petrom S.A., titular al proiec-
tului “lucrari de amenajare platforma, 
foraj si drum acces sondele h31, h33 
independenta” si “echipare de suprafata 
si conducte sondele h31, h33 indepen-
denta”, anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de 

catre A.P.M. Galati cu evaluarea impac-
tului asupra mediului fara evaluare 
adecvata si fara evaluare adecvata 
asupra corpurilor de apa, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul 
“lucrari de amenajare platforma, foraj si 
drum acces sondele h31, h33 indepen-
denta” si “echipare de suprafata si 
conducte sondele h31, h33 indepen-
denta”, propus a fi amplasat in extravi-
lanul localitatii Schela, judetul Galati. 
Proiectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul A.M.P. Galati, strada 
Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni 
- joi, intre orele 8.30 - 16.00 si vineri intre 
orele 8.30 - 13.30, precum si la urma-
toarea adresa de internet http://ampgl.
anpm.ro/ la Sectiunea: Reglemen-
tari-Acordul de Mediu – drafturi acte de 
reglementare - Proiect decizie etapa de 
incadrare 2019. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 10 zile 
de la data publicarii anuntului pe pagina 
de internet a A.P.M. Galati. Publicul 
interesat poate depune propuneri in ceea 
ce priveste continutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul 
A.P.M. Galati, in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a A.P.M. Galati.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea Administrativ-Te-
ritorială Comuna Stelnica, din județul 
Ialomița, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului sectorului 
cadastral nr.10, începând cu data de 
12.09.2019, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Stelnica, strada 
Eroilor Aviatori, nr.58, comuna Stelnica, 
județul Ialomița, conform art.14, alin.(1) 
și (2) din Legea Cadastrului și Publici-
tății Imobiliare nr.7/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Publicarea se 
va face și pe site-ul instituției: www.stel-
nica.ro. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

DISPARIŢII
l Familia Staicu Mihai din satul 
Dudașu, judeţul Mehedinţi, anunţă 
dispariţia mamei, Staicu Petria în data 
de 16.10.2010 în împrejurări necunos-
cute. Cine poate da relaţii este rugat să 
sune la numărul de telefon: 0352- 
882105.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin actiunea 
civila ce face obiectul dosarului nr. 
5650/55/2019 al Judecatoriei Arad, 
petentul Miklos Matei solicita doban-
direa prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului situat in 
Arad, str. Sever Bocu, nr. 1-1, inscris in 
CF nr. 341212. nr. top 1/c/3/4/2, in supra-
fata de 273 mp, proprietar tabular Klosz 
Gertrud. Invitam pe cei interesati sa 
faca opozitie fata de aceasta actiune, in 
termen de o luna de la afisarea prezentei 
somatii, in caz contrar urmand a se trece 
la judecarea cauzei. Termen de judecata 
fixat in cauza: 17 septembrie 2019.

l Emisă în temeiul art.130 din Decretul 
- Lege nr.l 15/1938. astfel cum s-a dispus 
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prin Rezoluţia din data de 12.08.2019, 
privind cererea înregistrată sub dosar nr. 
l572/246/2019 al Judecătoriei Ineu, 
formulată de petenţii, Şopţ Demian, şi 
Şopţ Mărioara, ambii cu domiciliul 
procesual ales la Cabinet de Avocat Truţ 
Adriana Melania, cu sediul în Seleuş, nr. 
202, jud. Arad, având ca obiect uzuca-
piune cu termen de judecată la data de 
18.09.2019, prin care solicită să se 
constate că, a dobândit în devălmăşie 
dreptul de proprietate asupra imobilului 
situat în sat. Arăneag, nr. 302, com. 
Tîrnova, înscris în CF nr.312999 al loca-
lităţii Tîrnova (CF vechi 836 Arăneag) 
cu nr. top. 228-229/b, compus din casă, 
curte şi grădină în suprafaţă de 1439 
mp, prin uzucapiunea de 20 de ani de la 
moartea proprietarilor tabulari: de sub 
Bl, B3, B5, B7, B8, B9, defunctul Puşa 
Gheorghe junior, una şi aceiaşi persoană 
cu Puşa Gheorghe Tânărul. De sub B2, 
B4, B6 Puşa Floare (căsătorită Filipaş). 
Prezenta somaţie se afişează timp de o 
lună la sediul instanţei şi la sediul 
primăriei în raza căreia se atlă imobilul 
şi se publică într-un ziar de largă 
răspândire, timp în care toţi cei intere-
saţi au posibilitatea să depună de îndată 
opoziţie la Judecătoria Ineu, întrucât în 
caz contrar în termen de o lună de la 
ultima afişare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii petenţilor 
cu privire la constatarea dreptului lor de 
proprietate.

LICITAŢII
l Sucursala Exploatarea  Miniera 
Rm.Valcea, cu sediul in Str.Capitan 
Negoescu  Nr.15, organizeaza licitatia  
publica  deschisa cu strigare  in data de  
24.09.2019, pentru  vanzarea urmatoa-
relor materiale rezultate din casari: fier  
vechi nepregatit; tabla otel; otel inox 
pregatit; bronz; cupru; plumb din 
acumulatori; Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul societatii, biroul 
Mecano-Energetic in fiecare zi lucra-
toare intre orele 8.00-15.00.

l Lichidator judiciar, organizează lici-
tatie publică pentru echipamentul - 
cântar auto 60 tone la pretul de 12.746 
lei cu TVA Inclus. Licitatia va avea loc 
la data de 10.09.2019, orele 13,00, în 
Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7, bl. A Est, 
ap. 51, jud. Prahova. În cazul în care 
bunul nu se vinde, licitatia va fi reluată 
în datele de 13.09.2019 orele 13,00; 
17.09.2019 orele 13,00; 20.09.2019 orele 
13,00; 25.09.2019 orele 13,00. Înscrierea 
la licitatie se face cu cel putin 1(una) zi 
înainte de data fixată pentru licitatie. 
Pentru înscriere sunt necesare: cerere de 
înscriere, copie CI sau Certificat de 
înmatriculare, împuternicire pentru 
reprezentant, dovada achitarii garantiei 
de participare de 10% din pretul de 
pornire si 100 lei reprezentand contra-
valoarea regulamentului. Aceste sume 
se vor achita la biroul lichidatorului sau 
in contul deschis pe “Online Consulting 
SRL” la Libra Bank SA Agentia Ploiesti 
sub nr. RO69BREL0002000548960100 
cod fiscal 15607923. Informatii supli-
mentare la tel: 0744920534, email: 
tempoinsolv@gmail.com si www.tempo-
insolv.ro.

l Banipor S.R.L., societate in reorgani-
zare, prin administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, scoate la vanzare prin 
licitatie publica, in bloc, proprietatea 
imobiliara situata in localitatea 

Targsoru Vechi, Sat Strejnicu, Str. Stadi-
onului, nr. 31, Judetul Prahova, 
compusa din teren in suprafata totala 
de 668 mp, Tarlaua 25, Parcela 
Cc1061/1,  Constructia C1 - abator, in 
suprafata construita de 234 mp si supra-
fata utila de 201,40 mp, nr. cadastral 
126-C1 si  Constructia C3 - magazie, in 
suprafata construita de 13,78 mp si 
suprafata utila de 13,04 mp nr. cadastral 
126-C3, la pretul total de 261.892 lei 
(valoarea nu contine TVA), dupa cum 
urmeaza: - Constructia C1 - abator = 
190.616 lei fara TVA; - Constructia C3 
- magazie = 4.276 lei fara TVA; - Teren 
in suprafata totala de 668 mp  = 67.000 
lei fara TVA.  Licitatiile se vor organiza 
in data de 09.09.2019, ora 11:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 11.09.2019, 13.09.2019, 
16.09.2019, 18.09.2019, 20.09.2019, 
23.09.2019, 25.09.2019, 27.09.2019, 
30.09.2019, 02.10.2019, 04.10.2019, 
07.10.2019, 09.10.2019, 11.10.2019, 
14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2018, 
21.10.2019, 23.10.2019, 25.10.2019, 
28.10.2019, 30.10.2019, 01.11.2019, 
04.11.2019, 06.11.2019, 08.11.2019, 
11.11.2019, 13.11.2019, 15.11.2019, 
18.11.2019, 20.11.2019, 22.11.2019, 
25.11.2019, 27.11.2019, 29.11.2019. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul administratorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Judetul Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0728485605/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin 
lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitatie publica, imobil situat 
in Comuna Băneşti, Punct Ciuper-
ceasca, Judeţul Prahova, compus din: 
C1 - Pensiune/Motel, în suprafaţă 
construită de 413,45 mp, suprafaţă utilă 
360,60 mp, data construcţiei 1970, reabi-
litată in anul 2006; teren extravilan curti 
constructii, în suprafaţă măsurată de 
7.740 mp; C 2 - Terasa cu copertina de 
lemn, în suprafaţă de 122,85 mp; plat-
forma dale colorate, în suprafaţă de 
148,82 mp; C3 - Construcţie deschisa cu 
destinaţia discotecă, în suprafaţă de 295 
mp; C4 - Construcţie cu destinaţia WC, 
în suprafaţă construită de 42 mp, supra-
faţă utilă de 27,97 mp, la preţul total de 
658.660,50 lei (pret fara TVA). Licitatia 
se va tine la sediul lichidatorului in data 
de 09.09.2019, ora 14.00, iar in cazul in 
care proprietatea imobiliara nu se va 
vinde, licitatia se va tine in data de 
11.09.2019, 13.09.2019, 16.09.2019, 
18.09.2019, 20.09.2019, 23.09.2019, 
25.09.2019, 27.09.2019, 30.09.2019, 
02.10.2019, 04.10.2019, 07.10.2019, 
09.10.2019, 11.10.2019, 14.10.2019, 
16.10.2019, 18.10.2018, 21.10.2019, 
23.10.2019, 25.10.2019, 28.10.2019, 
30.10.2019, 01.11.2019, 04.11.2019, 
06.11.2019, 08.11.2019, 11.11.2019, 
13.11.2019, 15.11.2019, 18.11.2019, 
20.11.2019, 22.11.2019, 25.11.2019, 
27.11.2019, 29.11.2019, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun 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 lichidatorulul 
judiciar, la adresa mai sus mentionata, 
l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0787344547/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l Universalmontaj Darzeu SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, scoate la vanzare 
prin licitatie publica urmatoarele 
bunuri: Renault Master DCI 90 2,5 
Diesel, 14+1 locuri PH-53-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 2,5 
Diesel, 14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 2,5 
Diesel, 14+1 locuri PH-51-UMD 2003 - 
6.305,75 lei. Preturile nu includ TVA. 
Licitatiile se vor organiza in data de 
09.09.2019 ora 15:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta 
este reprogramata pentru data de 
11.09.2019, 13.09.2019, 16.09.2019, 
18.09.2019, 20.09.2019, 23.09.2019, 
25.09.2019, 27.09.2019, 30.09.2019, 
02.10.2019, 04.10.2019, 07.10.2019, 
09.10.2019, 11.10.2019, 14.10.2019, 
16.10.2019, 18.10.2018, 21.10.2019, 
23.10.2019, 25.10.2019, 28.10.2019, 
30.10.2019, 01.11.2019, 04.11.2019, 
06.11.2019, 08.11.2019, 11.11.2019, 
13.11.2019, 15.11.2019, 18.11.2019, 
20.11.2019, 22.11.2019, 25.11.2019, 
27.11.2019, 29.11.2019, 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: 
0787344547, www.andreiioan.ro.

l Turnătoria Centrala Orion SA, socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin 
licitatie, urmatoarele bunuri mobile:  
autoturism Daewoo Cielo TF19Y, an 
fabricatie 1999, nr. inmatriculare 
PH-15-TCO- 320 euro; autoturism 
Mercedes 300 SE, an fabricatie 1992, nr. 
inmatriculare PH-20-TCO - 2.520 euro; 
autoturism Nubira, an fabricatie 2003, 
nr. inmatriculare PH-35-TCO - 400 euro; 
autospeciala PCI Roman (autospeciala 
pompieri), an fabricatie 1976 - 1.179,20 
euro; Ford Explorer, nr. inmatriculare 
PH-34-TCO, an fabricatie 1996 - 820,80 
euro; sindrila bituminoasa recuperata – 
8 lei/mp. Pretul bunurilor nu include 
TVA. Licitatiile se vor organiza in data 
de 09.09.2019, ora 13:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 11.09.2019, 13.09.2019, 16.09.2019, 
18.09.2019, 20.09.2019, 23.09.2019, 
25.09.2019, 27.09.2019, 30.09.2019, 
02.10.2019, 04.10.2019, 07.10.2019, 
09.10.2019, 11.10.2019, 14.10.2019, 
16.10.2019, 18.10.2018, 21.10.2019, 
23.10.2019, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0787344547/0244597808, 
email office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC Euroconstruct Trading 
98 SRL -in reorganizare, prin adminis-
trator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 

S.P.R.L., scoate la vanzare 2 aparta-
mente  amplasate  in  Comuna 
Corbeanca, sat Petresti, Str. Radarului, 
nr.9F, Judetul Ilfov, avand pretul de 
pornire dupa cum urmeaza: 1. Scara B, 
Etaj 3, Nr. Ap 10, Nr. Camere 3, Valoare 
apartament  euro  ( fara  TVA) 
-104,400.00, Valoare mobilier euro (fara 
TVA) -11,890.00; 2. Scara C, Etaj 2, Nr. 
Ap 6, Nr. Camere 4, Valoare apartament 
euro (fara TVA) -112,052.00. Valoare 
mobilier euro (fara TVA) -11,394.00; 
Participarea la licitatie este conditionata 
de consemnarea in contul nr. 
RO53RNCB0070002459970489, deschis 
la Banca Comerciala Romana S.A., sub 
sancţiunea decăderii, cel mai târziu cu o 
zi inainte de data si ora stabilita pentru 
sedinta de licitatie, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licitatiei, si de 
achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietelui de sarcini. Pretul Caietului de 
sarcini este de 500 lei +TVA. Pentru 
imobilele mentionate mai sus prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 13.09.2019, ora 11.00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor avea 
loc in datele de 27.09.2019, 11.10.2019, 
25.10.2019, la ora 11.00. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul 
social al administratorului judiciar cu 
sediul in  Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, 
etaj 5, cam. 502-505, sector 1, Bucuresti. 
Pentru relatii suplimentare sunati la tel.: 
021.318.74.25, dinu.urse@gmail.com. 
Anuntul poate fi vizualizat pe site-ul 
www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC Global Business 
Courier SRL-D - in lichidare, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare urmatoarele: 1. 
Sireturi silicon -716 seturi, pret pornire 
licitatie 3.084,43 Lei exclusiv TVA; 2. Set 
ruj lichid+creion contur kyle -163 seturi, 
pret pornire licitatie - 793,62 Lei exclusiv 
TVA; 3. Talpici protectie talpa -97 
bucati, pret pornire licitatie 371,29 Lei 
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licita-
tilor pentru bunurile mobile apartinand 
debitoarei SC Global Business Courier 
SRL-D, reprezinta 100% din valoarea 
de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Bunurile pot fi vandute 
atat in bloc, cat si individual sau pe 
categorii. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -Consemnarea in 
contul nr. RO45 BREL 0002 0020 9174 
0100 deschis la Libra Internet Bank SA 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a 
licitatiei; -achizitionarea pana la data si 
ora stabilite pentru sedinta de licitatie a 
Caietului de sarcini ce se achita prin op 
in contul nr. RO 43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la ING BANK - 
Sucursala Dorobanti, pe seama lichida-
torului judiciar Dinu Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti, Nr.71 Et.5  sector1. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
19.09.2019 ora 15.00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 26.09.2019; 03.10.2019; 10.10.2019 
ora 15.00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, 

Nr.71, et.5, sector 1. Pentru relatii supli-
mentare sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Anuntul 
poate fi vizualizat si pe site www.dinu-
urse.ro.

l Şcoala Gimnazială “prof. Lucian 
Pavel” cu sediul in municipiul Oltenița, 
Str. Cuza Voda, nr.36, Județul Călăraşi, 
tel/fax: 0242.515.721; 0242.511.513, 
anunță, organizarea licitatiei publice cu 
oferta in plic pentru inchirierea unui 
bun imobil apartinand domeniului 
public al municipiului Oltenita, in 
suprafata construita de 134 mp +terenul 
aferent, situat in municipiul Oltenita, 
str. Argesului nr. 21, cu destinatia cabi-
nete medicale pentru radiologie si 
mamografie, licitatie publica organizata 
in conformitate cu prevederile sectiunii 
a 4-a din OUG nr. 57/2019. Data, ora si 
locul de deschidere a ofertelor: 
04.10.2019, ora 11:00, la sediul Primariei 
municipiului Oltenita, b-dul Republicii 
nr. 40. Pretul minim de incepere al licita-
tiei este echivalentul in lei la data efectu-
arii platii a 412,70 Euro/luna (curs 
B.N.R.), cu salt de supralicitare de 10% 
inclus. Oferantii pot depune ofertele 
pana la data si ora limita de: 03.10.2019, 
ora 11:00, la secretariatul Scolii gimna-
ziale ,,prof. Lucian Pavel” Oltenita, 
intr-un singur exemplar original. Docu-
mentele licitatiei se vor pune la dispo-
zitie incepand cu data de 04.09.2019 la 
sediul Scolii gimnaziale ,,prof. Lucian 
Pavel” Oltenita, str. Cuza Voda, nr. 36, 
Birou Secretariat. Pretul de achizitie al 
caietului de sarcini este de 20 lei si se va 
achita la casieria sau in contul Scolii 
gimnaziale ,,prof. Lucian Pavel” Olte-
nita. Ofertantii sunt obligati sa depuna 
pana la termenul limita de primire a 
ofertelor dovada achitarii garantiei de 
participare si a contravalorii caietului de 
sarcini. Durata inchirierii: 10 ani, cu 
posibilitati de prelungire in conditiile 
legii. Anuntul privind licitatia publica 
pentru pentru inchirierea imobilului de 
mai sus, va fi afisat la panoul de afisaj al 
Scolii gimnaziale ,,prof. Lucian Pavel” 
Oltenita si al Primariei municipiului 
Oltenita incepand cu data de 
04.09.2019. Solicitări de clarificări cu 
privire la documentaţia de atribuire pot 
fi depuse la sediul Scolii gimnaziale 
,,prof. Lucian Pavel” Oltenita, Birou 
Secretariat, sau pot fi transmise prin fax 
la nr. 0242.511.513, e-mail sc2oltcl@
yahoo.com cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata in care ofertantii 
raman angajati prin termenii ofertelor 
lor : pana la incheierea contractului. 
Soluţionarea litigiilor apărute în lega-
tura cu atribuirea, încheierea, execu-
tarea, modificarea şi încetarea 
contractului de inchiriere, precum şi a 
celor privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările si completarile 
ulterioare. Acţiunea în justiţie se intro-
duce la secţia de contencios adminis-
trativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie 
se afla sediul locatorului. Data transmi-
terii spre publicare a anuntului: 
04.09.2019. Director - Prof. Pîrnac Emil, 
Întocmit -Zavalaş Mariana.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
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persoanei de contact: Primăria Comunei 
Dorna Candrenilor, strada Principală, 
nr.85, c.p.727190, Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava, telefon: 0230.575.005, 
fax: 0230.575.167, e-mail: primariadc@
yahoo.com. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: spații situate 
în incinta pieței agroalimentare în supra-
fețe de: -Spațiu Hală produse agroali-
mentare în suprafață de 40,37mp; -Teren 
Hală produse agroalimentare în supra-
față de 770mp; -Spațiu bar hală produse 
agroalimentare în suprafață de 69,29mp; 
-Teren Hală produse agroalimentare in 
suprafață de 663mp, bun proprietate 
publică, conform temeiului legal: OUG 
57/2019. 3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de la 
sediul Primăriei Comunei Dorna 
Candrenilor sau de pe site-ul primăriei. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Dorna 
Candrenilor, strada Principală, nr. 85, 
județul Suceava. 3.3. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 21.09.2019, ora 
15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.09.2019, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi 
depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor, strada 
Principală, nr. 85, județul Suceava. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original 
şi 2 exemplare copii. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 27.09.2019, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Dorna Candrenilor, strada Principală, 
nr.85, județul Suceava. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea 
în justiție se poate introduce la secția de 
contencios administrativ a Tribunalului 
Suceava, mun.Suceava, str.Ştefan cel 
Mare, nr.62 , cod 720062, telefon: 
0230.214.948,  0230.523.290, fax: 
0230.522.296, e-mail: trsv-birp@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 05.09.2019.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi /sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Consiliul Local al 
Comunei Berghin, comuna Berghin, 
nr.361,  județul  Alba,  te lefon: 
0258.854.101, fax: 0258.854.344, e-mail: 
primariaberghin@yahoo.com, cod fiscal: 
4562257, cont IBAN: RO40TREZ 
00221360250 XXXXX. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Spații: oficină 20,47 mp, depozit 11.39 
mp, birou 5.80 mp, receptură + labo-
rator 8,69mp, spălător 3,83 mp, sală 
aşteptare grup sanitar 0.985 mp, wc 
0,91mp, destinație farmacie, proprietăți 
private ale Comunei Berghin, înscrise în 

CF nr.70036, comuna Berghin, situate în 
incinta Dispensarului medical Berghin. 
3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Se va obţine de 
persoane juridice interesate şi persoane 
fizice autorizate române interesate, pe 
suport de hârtie de la sediul Primăriei 
Comunei Berghin, localitatea Berghin, 
nr.361, județul Alba, în baza unei solici-
tări depuse la Registratură, la cerere, şi 
achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Secretariatul Primă-
riei Comunei Berghin, localitatea 
Berghin, nr.361, județul Alba. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar: 50Lei şi se 
achită la casieria Primăriei Berghin. 3.4. 
Data -limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 24.09.2019, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Ofertele se depun în 
plic în limba română. 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 30.09.2019, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: la sediul Primăriei Comunei 
Berghin, localitatea Berghin, nr.361, 
județul Alba, Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 30.09.2019, ora 10.30, 
Primăria Comunei Berghin, localitatea 
Berghin, nr. 361, județul Alba, Sala de 
şedințe. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi /sau adresa de 
e-mail ale instanțelor competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Alba, Secția Contencios 
Administrativ Fiscal, Piața Iuliu Maniu, 
nr. 24, Alba Iulia, județul Alba, telefon: 
0258.813.510, fax: 0258.813.511, e-mail: 
tribunalul.alba@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
04.09.2019.

l RA-APPS Bucureşti SRP Victoria 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 
Decembrie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, 
anunță organizarea licitației pentru 
închirierea unor spații din administrarea 
SRP Victoria Cluj, după cum urmează: 
-Suprafața de 53mp util (terasa 1), 
situată pe terasa Hotelului Victoria, b-dul 
21 Decembrie 1989, nr.54-56, Cluj - 
Napoca, jud.Cluj, pentru amplasarea 
unor stații de telefonie mobilă cu preț de 
pornire a licitației de 1378 Euro /spațiu /
lună (la care se adaugă TVA); -Spațiu 
comercial situat la etajul 2 al Hotelului 
Victoria, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-
56, Cluj - Napoca, jud.Cluj, cu suprafața 
de 22,00 mp şi preț de pornire a licitației 
de 198,00 Euro /spațiu /lună (cf.CF nu se 
aplică TVA); -Spațiu comercial -coafor 
situat la parterul Hotelului Victoria, 
b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 54-56, 
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cu suprafața de 
13,50mp şi preț de pornire a licitației de 
192,38 Euro/ spațiu /lună (cf. CF nu se 
aplică TVA); -Spațiu comercial situat la 
parterul Hotelului Victoria, b-dul 21 
Decembrie 1989, nr. 54-56, Cluj-Napoca, 
jud.Cluj, cu suprafața de 43,55 mp şi 
preț de pornire a licitației de 1.045,20 
Euro /spațiu /lună (cf. CF nu se aplică 

TVA). Prețul dosarului licitației este de 
10Lei, taxa de participare la licitație este 
de 5% din prețul de pornire a licitației, 
garanția de participare la licitație este de 
10% din prețul de pornire a licitației. 
Licitația va avea loc la sediul SRP 
Victoria, Cluj-Napoca, b-dul 21 Decem-
brie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, în data de 
01.10.2019, ora 10.00. Înscrierile se pot 
face până în data de 30.09.2019, ora 
10.00. Informații suplimentare la tel. 
0264.598.776, 0722.364.784, e-mail: 
srpvictoria@upcmail.ro. Persoană de 
contact este Vadan Mircea -şef birou 
tehnic.

l SC Muntenia SA, societate aflata in 
faliment, dosar nr. 2985/105/2007 
Tribunal Prahova, prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitatie publică, conform 
Caietului de sarcini, a ansamblului de 
bunuri imobile format din: CLADIRE C 
38 – MAGAZIE (Sc – 261,6 mp) + 
FUNDATIE (784,58 mp) + TEREN 
(900 mp) la pretul de 121.538 lei, situate 
in comuna Filipestii de Padure, str. Prin-
cipala, 941, Prahova; Se stabilesc urma-
toarele zile de licitaţie: 12.09.2019, 
13.09.2019, 16.09.019, 18.09.2019, 
19.09.2019, 20.09.2019, 23.09.2019, 
25.09.2019, 26.09.2019, 30.09.2019. 
Caietul de sarcini se achiziţionează de la 
sediul debitoarei la preţul de 2.000 lei + 
TVA. Relaţii suplimentare la tel. 
0244386618, 0740226446.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a terenului intravilan in supra-
fata de 1781 mp, situat in com. Brebu, 
T30, P A1703, jud. Prahova, inscris in 
Cartea funciara nr. 22939 a com. Poiana 
Campina, la pretul total de 26.700 lei 
fara TVA. Terenul este situat intr-o zona 
rezidentiala, semicentrala, nu este impre-
jmuit, forma aproximativ regulata, 
accesul la proprietate se face pe un drum 
de servitute de trecere lat de 3 ml si lung 
de aproximativ 78 ml. Daca cumpara-
torul este o societate platitoare de TVA, 
va opera taxarea inversa, iar pretul nu va 
fi purtator de TVA. Licitatia publica are 
loc in baza hotararilor Adunarilor Credi-
torilor din data de 19.12.2016 si 
27.07.2017 si a regulamentului de partici-
pare la licitatie. Pretul este redus la 50% 
fata de cel mentionat in Raportul de 
evaluare. Sedintele de licitatii vor avea 
loc pe data de: 12.09.2019, 19.09.2019, 
26.09.2019, 01.10.2019, 08.10.2019, 
15.10.2019, 22.10.2019, 20.10.2019, 
12.11.2019, 26.11.2019, orele 12.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
imobil aflat in patrimoniul debitoarei: 
Teren intravilan in suprafata de 965 mp, 
situat in orasul Comarnic, str. Podul 
Lung, nr. 71, compus din suprafata de 
347 mp, inscrisa in CF nr.5127 a locali-
tatii Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr. 5125 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 425 mp inscrisa 
in CF nr.1007 a localitatii Comarnic. 
Terenul intravilan in suprafata de 965 
mp, situat in orasul Comarnic, str. Podul 
Lung, nr. 71 cu componenta mentionata 

mai sus se vinde la pretul de 15.900 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si in 
conformitate cu Adunarea Creditorilor 
din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 11.09.2019, 
18.09.2019, 25.09.2019, 03.10.2019, 
17.10.2019, 31.10.2019, 13.11.2019, 
27.11.2019, 05.12.2019, 17.12.2019, orele 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judiciar, cat si la 
telefon 0344104525.

l SC Ascent Activ Development SA, 
prin lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a urmatoarelor bunuri 
imobile si mobile aflate in patrimoniul 
societatii, respectiv: teren extravilan in 
suprafata de 17853 mp din acte, 17856 
mp supr. masurata, situat in comuna 
Paulesti, jud. Prahova, la pretul de 
205.350 lei + TVA, nr cadastral 20543, 
inscris in CF 20543 a com. Paulesti, 
situat in zona limitrofa a localitatii - zona 
DN1, autoturism Dacia Logan, an fabr. 
2006, la pretul de 2.550 lei + TVA. Licita-
tiile publice au loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 08.11.2018 si 
vor avea loc pe data de: 11.09.2019, 
18.09.2019, 25.09.2019, 02.10.2019, 
09.10.2019, 16.10.2019, 23.10.2019, 
30.10.2019, 07.11.2019, 14.11.2019 orele 
12.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 
7. Conditiile de participare in caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar si 
relatii suplimentare la tel. 0344104525.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la 
licitaţie publică a bunurilor aflate in 
patrimoniul SC Canap Distribution 
SRL, respectiv: aparat sudura TM 315 
ECO la pretul de 3000 lei, generator 
curent monofazic NT 7000 la pretul de 
250 lei. Licitatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 24.10.2017, 
pretul de pornire al licitatiei fiind in 
conformitate cu regulamentul de valori-
ficare a bunurilor. Licitaţiile publice vor 
avea loc pe data de 10.09.2019, 
16.09.2019, 19.09.2019, 23.09.2019, 
26.09.2019, 02.10.2019, 08.10.2019, 
14.10.2019, 21.10.2019, 28.10.2019, orele 
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare la 0344104525.

l Direcția Silvică Teleorman organi-
zează în data de 23.09.2019, ora 11.00, la 
sediul său din Municipiul Alexandria, 
str.Mihăiță Filipescu, nr.3, jud.
Teleorman, licitație deschisă cu strigare, 
în vederea vânzării de mijloace fixe, 
aprobate pentru scoaterea din funcțiune. 
Lista poate fi consultată la sediul Direc-
ției Silvice Teleorman şi la sediile Ocoa-
lelor silvice din: Alexandria, Roşiorii de 
Vede, Slăveşti şi Tr. Măgurele. Prețul de 
pornire la licitație este următorul: 
Autoutilitara Dacia Double Cab- 960; 
Tractor cu senile S650- 2.800; Autoutili-
tara Tatra- 7.200. La licitație poate 
participa orice persoană fizică sau juri-
dică interesată. Cererea de înscriere la 
licitație (cu specificarea activelor pentru 
care se licitează) va fi însoțită: în cazul 
persoanelor juridice române- de Certifi-
catul constatator, eliberat de ONRC, 
valabil la data licitației şi a Certificatului 
Unic de Înregistrare Fiscală iar, în cazul 

persoanelor juridice străine- de copie a 
actului de înmatriculare a societății 
comerciale (tradus în limba română şi 
legalizat); în cazul persoanelor fizice 
române- copie a actului de identitate, iar 
pentru persoane fizice străine, copie 
tradusă în limba română şi legalizată a 
actului de identitate. Toate documentele 
depuse de către persoanele fizice sau 
juridice, vor fi prezentate şi în original 
sau în copie legalizata, împuternicirea 
acordată reprezentantului ofertantului 
(dacă e cazul). Garanția de participare la 
licitație în cuantum de 5% din valoarea 
prețului minim de pornire la licitație a 
mijlocului fix- fără TVA şi poate fi achi-
tată  pr in  v irament  în  contul 
RO20RZBR0000060001769216, deschis 
la Raiffeisen Bank Teleorman sau cash 
la casieria unității. Dovada achitării 
taxei de participare la licitație în 
cuantum de 50Lei cu TVA (nereturna-
bilă). Caietul de sarcini poate fi preluat 
gratuit de la sediul unității din Alexan-
dria- Compartimentul Regenerarea 
Pădurilor. Documentele de participare la 
licitație se primesc cu cel mult 5 zile 
înaintea datei stabilite pentru ținerea 
licitației. Înscrierea se poate face până la 
data de 23.09.2019, ora 9.00. În cazul 
neadjudecării mijloacelor fixe, licitația se 
va repeta în zilele de: 30.09.2019 şi 
07.10.2019, ora 11.00, înscrierea la lici-
tație în aceeaşi zi până la ora 9.00. 
Relații suplimentare la tel.0247.312.333 
sau 0730.652.121.

PIERDERI
l Pierdut cartela conducătorului auto pe 
numele Burlacu Corina Paula. Declar 
nul.

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Cluj al societății 
SC Modis Competence Center SRL, cu 
sediul social în Cluj-Napoca, Str.Mure-
şului, Nr.9, Numar de ordine în Registrul 
Comerțului J12/39/2018, Cod unic de 
înregistrare RO 38665427 din data de 
09.01.2018. Îl declarăm nul. În cazul 
găsirii, vă rog să contactați secretariatul 
firmei la nr. de telefon 0745.140.914.

l Pierdut certificat constatator pentru 
activitățile desfăşurate de societatea 
Momentum ACM SRL la sediul social, 
având cod unic de înregistrare: 39755862, 
număr de ordine în Registrul Comer-
ţului: J8/1870/2018, eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului Braşov. Îl declar 
nul.

l Pierdut card tahograf, atestat marfă şi 
atestat ADR eliberate de ARR Mehedinți 
pe numele  Papuc Ion. Se declară nule.

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Boicea Despina, emisă de 
DGASPC sector 1.

l Societatea Agro Fil Iris SRL, 
CUI:29799365, declară pierdut certifi-
catul constatator nr.505801 din data de 
24.02.2012, sens în care îl declarăm nul.

l Pierdut legitimație student Ilie Cristi-
an-Ionuț, eliberată de Universitatea din 
Bucureşti. O declar nulă.

l Pierdut legitimație aparținând lui 
Huială Mihai-Cristian. Declar acest act 
nul.


