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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și 
Scoția. Plecare imediată. Relații la 
telefon: 0739.615.651.

l SC Konig Frankstahl SRL, 
angajam macaragiu pentru depo-
zitul din Sos.Berceni, nr.108, sector 
4, Bucuresti. Detalii suplimentare si 
programare pentru interviu apelati 
0726126175.

l Firmă Israeliană de asamblare și 
montaj lifturi în sistem Trak, anga-
jează personal calificat pentru 
montaj și întreținere cu contract de 
muncă pe perioadă de 4- 5 ani. 
Salariu atractiv ( 4000- 4500 E) pe 
lună+ condiții avantajoase de 
m u n c ă .  I n f o r m a ț i i  l a  t e l : 
0730/108876.

l Muzeul Naţional Bran, judeţul 
Brașov, organizează concurs, în 
conformitate cu art.11 al.(1), alin.(3) 
și alin.(4), art.18 alin.(2) și Anexei 
nr.2 pc.I/II din HG nr.90/2010 și HG 
286/2011, pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiilor 
contractual vacante: -supraveghetor 
muzeu, 1 post, studii generale sau 
medii, vechime în muncă: minim 5 
ani; -paznic muzeu, 1 post, studii 
generale sau medii, atestat de pază, 
vechime minimă în muncă: 5 ani; 
-șofer, 1 post, studii generale sau 
medii, vechime minimă în muncă: 5 
ani. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-28.06.2019, ora 11.00, proba scrisă; 
-data și ora interviului vor fi comu-
nicate ulterior. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 20.06.2019. 
Locul de desfășurare a concursului: 
Muzeul Naţional Bran, str.Aurel 
Stoian, nr.14, persoană de contact: 
Mi t i t ean  Nico le ta  L i l iana , 
tel.0745.126.153.

l Orașul Târgu Frumos, cu sediul 
în strada Cuza Vodă, nr.67, locali-
tatea Târgu Frumos, judeţul Iași, 
organizează, conform prevederilor 
HG nr.286/2011, concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului contrac-
tual vacant de muncitor calificat I 
-prinzător câini în cadrul Sectorului 
de Gospodărie Comunală Oraș 
Târgu Frumos. Concursul va avea 
loc la sediul instituției în data de 
28.06.2019, ora 10.00, probă scrisă, 
iar data și ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunțului de concurs, 
la secretariatul comisiei de concurs, 
d-na Ivanov Adriana, telefon: 
0232.710.906, interior: 105. Condi-
ţiile de participare la concurs: 

Candidații trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţiile 
specifice necesare participării la 
concurs astfel: -vechime în muncă: 9 
ani; -minim școală generală cu 
diplomă/certificat de absolvire; 
-permis categoria B. Alte informaţii 
pot fi obţinute la sediul sau de pe 
site-ul instituției: www.primariat-
gfrumos.ro, la secţiunea „Anunţuri 
publice”, „Concursuri”.

l Autoritatea Națională de Regle-
mentare pentru Serviciile Comuni-
tare de Utilități Publice -ANRSC, 
cu sediul în strada Stavropoleos, 
nr.6, sector 3, București, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale, de condu-
cere și de execuție, vacante, pe 
durată nedeterminată: 1.Biroul 
Audit Intern -auditor, gradul profe-
sional IA, 1 post. Condiții specifice: 
studii de specialitate: studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
economic, juridic, tehnic, adminis-
traţie publică, vechime în speciali-
tatea studiilor: minimum 6 ani și 6 
luni. 2.Direcția Financiar, Contabili-
tate, Administrativ -Serviciul 
Contabilitate, Urmărire și Execu-
tare Silită a Creanțelor -Biroul 
Executare Silită a Creanțelor -șef 
birou, gradul profesional II, 1 post. 
Condiții specifice: studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
economic, vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 2 ani. Concursul 
se  organizează  în  data  de 
28.06.2019, ora 10.00 -proba scrisă și 
în data de 04.07.2019, ora 10.00 
-interviul, la sediul ANRSC. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul ANRSC, până la 
data de 20.06.2019, inclusiv, după 
următorul program: de luni până 
vineri, între orele 9.00-13.00. Condi-
țiile de participare, bibliografia și 
actele solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere se afișează la 
sediul instituției și pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
ANRSC și la numărul de telefon: 
021.317.97.51, int.167.

l Ansamblul Artistic Profesionist 
,,Doina Gorjului’’ Târgu Jiu, cu 
sediul în Târgu Jiu, str. Traian nr.5, 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de execuție pe perioadă 
nedeterminată de: - consilier, grad 
profesional II la Compartimentul 
financiar-contabilitate din cadrul 
Ansamblului Artistic Profesionist 

,,Doina Gorjului”. Concursul se va 
desfășura la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist , ,Doina 
Gorjului” și va consta în următoa-
rele probe: - proba scrisă în data de  
2 iulie 2019, ora 11:00; - proba 
interviu în data de 5 iulie 2019, ora 
1100. Dosarele de concurs se depun 
la sediul Ansamblului Artistic 
Profesionist ,,Doina Gorjului” 
Târgu Jiu, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea III-a. Data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial 
al României: 05.06.2019. Candidații 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: I. Condiții 
generale prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru anexă la H.G. 
nr. 286/2011 privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale; II. Condiții specifice: - studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respective studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
duplomă de licenșă sau echivalentă 
în domeniul științelor economice; - 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției - minim 
5 ani; - cunoștințe operare PC(ates-
tare prin documente emise de insti-
tuții sau alte entități de specialitate); 
Relații suplimentare se pot obține de 
la sediul Ansamblului Artistic 
Profesionist  ,,Doina Gorjului” 
Târgu Jiu, la secretariatul instituției, 
telefon 0253/216179.

l Academia Tehnică Militară 
„Ferdinand I”, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual, astfel: •Psiholog 
specialist  în microstructura 
Cunoaștere și asistenţă psihologică; 
Condiţii specifice: -Studii de specia-
litate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
psihologie sau asimilată; -Perfecţio-
nări/ specializări: master în speciali-
tatea psihologie aplicată în 
domeniul securităţii naţionale; 
-Autorizaţii speciale pentru exerci-
tarea atribuţiilor: deţinerea de ates-
tate de liberă practică, aflate în 
perioada de valabilitate, în condiţiile 
Legii nr. 213/2004 privind exerci-
tarea profesiei de psiholog cu drept 
de liberă practică, înfiinţarea, orga-
nizarea și funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România și ale 
H.G. 788/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 213/2004, în specialitatea 
Psihologie aplicată în domeniul 
securităţii naţionale, cât și a unui 
atestat de liberă practică în una din 
specialităţile Psihologie clinică/ 
Consiliere psihologică/ Psihoterapie/ 

Psihologie educaţională, consiliere 
școlară și educaţională, treapta de 
specializare psiholog specialist; 
-Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 5 ani; •Asistent medical 
principal în Cabinetul medical din 
microstructura Asigurare medicală 
la Directorul general administrativ; 
Condiţii specifice: -Diplomă de 
bacalaureat; -Diplomă de școală 
sanitară postliceală sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform HG nr. 797/1997,  în speci-
alitatea medicină generală; -Adeve-
rinţă examen de grad principal; 
-Certificat de membru OAMG-
MAMR -asistent medical generalist, 
avizat și valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical genera-
list –grad principal (pentru persoa-
nele care exercită profesia de 
asistent medical generalist –grad 
principal), avizat și valabil la data 
concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, elibe-
rată de  OAMGMAMR (în cazul 
persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical genera-
list –grad principal); -Vechime în 
muncă: minim 5 ani ca asistent 
medical generalist; •Tehnician tr. I 
în Laboratorul de autovehicule mili-
tare și transporturi din Departa-
mentul de autovehicule militare și 
transporturi la Facultatea de aero-
nave și autovehicule militare; 
Condiţii specifice:  -Absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat a studiilor 
liceale; -Studii de specialitate în 
domeniul autovehiculelor sau 
mecanic; -Cunoștiinţe minime de 
specialitate în domeniul autovehicu-
lelor sau mecanic; -Deţinerea de 
permis de conducere categoria B; 
-Vechime în muncă în domeniul 
postului: minim 6 ani și 6 luni; 
Concursurile vor avea loc astfel:  1.
Desfășurarea probei de concurs  –
probă scrisă –28.06.2019, astfel: 
•Ora 09.00 pentru următorul post:  
-Psiholog specialist  în microstruc-
tura Cunoaștere și asistenţă psiholo-
gică; •Ora 11.00 pentru următorul 
post: -Asistent medical principal în 
Cabinetul medical din microstruc-
tura Asigurare medicală la Direc-
torul general administrativ; •Ora 
13.00 pentru următorul post: 
-Tehnician tr. I în Laboratorul de 
autovehicule militare și transporturi 
din Departamentul de autovehicule 
militare și transporturi la Facultatea 
de aeronave și autovehicule militare; 
2. Susţinerea interviului: 04.07.2019, 
astfel: •Ora 09.00 pentru următorul 
post: -Psiholog principal  în micro-
structura Cunoaștere și asistenţă 
psihologică; •Ora 11.00 pentru 
următorul post: -Asistent medical 
principal în Cabinetul medical din 
microstructura Asigurare medicală 

la Directorul general administrativ; 
•Ora 13.00 pentru următorul post: 
-Tehnician tr. I în Laboratorul de 
autovehicule militare și transporturi 
din Departamentul de autovehicule 
militare și transporturi la Facultatea 
de aeronave și autovehicule militare.  
Data limită de depunere a dosa-
relor:  21.06.2019, ora 14.00. Depu-
nerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul 
Acadmiei Tehnice Militare „Ferdi-
nand I” (U.M. 02648 București), 
Bulevardul George Coșbuc nr. 39 
-49, sector 5, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 021.335.46.64 
int. 267.

l Administraţia Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
(contractual), din cadrul Serviciului 
Urmărire Derulare Contracte: 
Expert S, grad profesional IA –1 
post. Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert S, grad 
profesional IA: -pregătirea de speci-
alitate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul arhitecturii; 
-cursuri de perfecționare/speciali-
zare în domeniul restaurare arhitec-
tur ă ;  - v ech im e  m in im ă  în 
specialitatea studiilor: 7 ani. Proba 
scrisă se va desfășura în data de 
03.07.2019, ora 11:00 la sediul 
Administraţiei Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, Serviciul Resurse Umane, 
Bulevardul Națiunile Unite, nr. 1, 
bloc 108A, iar interviul se va susţine 
într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele se pot 
depune până la data de 19.06.2019 
la sediul Administraţiei Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic, Serviciul Resurse 
Umane, luni-vineri între orele 10.00-
15.00. Cerinţele specifice privind 
ocuparea postului se vor afișa la 
sediul Administraţiei Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Ri sc  Se i smic  ș i  pe  s i t e -u l 
A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.
ro) și pe portalul posturi.gov.ro. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 
0219529, interior 206.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, Institutul de 
Stat pentru Testarea și Înregistrarea 
Soiurilor organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea, pe peri-
oadă nedeterminată, a următoarei 
funcţii publice de stat de execuţie 
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vacantă: -1 post vacant de consilier, 
gradul profesional superior –Servi-
ciul financiar -contabilitate, CFP și 
achiziții publice –Compartiment 
achiziții publice. Condiţii specifice 
prevăzute în fișa postului: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei publice: 
Minimum 7 ani; -Curs de pregătire/ 
perfecționare/ formare specializată 
în domeniul ”achiziții publice”, 
dovedit cu certificat de absolvire. 
Concursul va avea loc la sediul 
I.S.T.I.S. din Bd. Mărăști nr. 61, 
Sector 1, București, în data de 16 
iulie 2019, ora 10:00 -proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului, respectiv în 
perioada 05.06.2019 -24.06.2019. 
Persoana de contact este doamna 
Damian Roxana -consilier în cadrul 
Compartimentului resurse umane, 
tel: 0213184380, fax: 0213184408, 
e-mail: secretariat@istis.ro. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de partici-
pare, precum și actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi publi-
cate pe site-ul I.S.T.I.S. și afișate la 
locul de desfășurare a concursului.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament 4 
camere, mobilat, utilat lux, B-dul 
Muncii, Brașov. 0722/370135 (17.00- 
19.30).

CITAŢII
l Cojocnean Stoica Iuliu, Cojoc-
nean Alexandra Ioana sunt citati la 
Judecătoria Cluj-Napoca, Dosar 
13190/211/2018 la 26.06.2019, ora 
14.00, sala 168.

l Se citează PFA Cristea Mariana - 
pârâtă, în dosarul 4686/292/2018, la 
Judecătoria Roșiorii de Vede, în 
data de 25.06.2019, ora 8.30, având 
ca reclamant pe Cristea Gabriel, 
obiect dosar nulitate contract închi-
riere și evacuare.

l Somaţie. Se aduce la cunoștinţă 
celor interesaţi că reclamantul Torok 
Arpad, cu domiciliul în sat. Ionești, 
nr.39, Caţa, jud. Brașov și cu domici-
liul ales la Cabinet de avocat 
Kulcsar Alexandru din Brașov, str. 
Iuliu Maniu, nr. 32, cam. 14, jud. 
Brașov, a solicitat Judecătoriei 
Rupea, Dosar. C. nr. 343/293/2019, 
să se constate că a dobândit prin 
uzucapiune, dreptul de proprietate 
asupra imobilelor situate în locali-
tatea Ionești, nr. 39, com. Caţa, 
înscrise în CF 100955 Caţa (provenit 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 
574 Ionești) nr. top. 101, compus din 

casă și curte, în suprafaţă de 385 mp 
și CF 100956 Caţa (provenit din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 574 
Ionești) nr. top. 102, grădină, în 
suprafaţă de 1375 mp având ca 
proprietari tabulari pe soţia lui Vas 
Elek, născută Kelemen Rachel, soţia 
lui Timar Mozes, născută Kelemen 
Maria, soţia lui Vas Victor, născută 
Kelemen Ilona, soţia lui Mezei Incze, 
născută Kelemen Erzsebet și 
Kelemen Klara, minoră în conformi-
tate cu dispoziţiile art. 28 alin.1 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Persoa-
nele interesate pot face opoziţie la 
Judecătoria Rupea în termen de o 
lună de la data afișării și publicării 
prezentei somaţii. Prezenta somaţie 
se comunică la Consiliul Local Caţa 
pentru a fi afișată, urmând să ne 
comunice procesul verbal privind 
afișarea somaţiei, se afișează aceasta 
și la sediul Judecătoriei Rupea. 
Cauza are termen de judecată la 
data de 09 iulie 2019.

l Numita Apetrei Anca-Ancuţa, cu 
domiciliul sau cunoscut în sat. 
Dumeni, com. George Enescu, jud. 
Botoșani, este chemată la Judecă-
toria Dorohoi, în ziua de 07.06.2019, 
Completul CC10, ora: 8:30, în cali-
tate de pârât, în procesul cu Dascălu 
Dumitru Victor, în calitate de recla-
mant, dosar: 477 /22/ 2018 - obiect 
succesiune.

l Se citează la sediul Biroului Indi-
vidual Notarial, Ene Frosina, din 
municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. 
P. 21, sc. C, ap. 28, judeţul Tulcea, la 
data de 26.06.2019, ora 10:30, 
persoanele cu vocaţie succesorală 
legală sau testamentară, la succesi-
unea defunctului Buzoianu Niculae, 
decedat la data de 22.11.2018, cu 
ultimul domiciliu în municipiul 
Tulcea, judeţul Tulcea, în Dosar 
succesoral nr. 57/2019, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

l Ciolac Lucia și Dumitriu Maria 
sunt chemate pentru data de 
21.06.2019 la Judecătoria Dorohoi, 
în calitate de pârâte în dosarul 
112/222/2018 și  are ca obiect 
“uzucapiune”

DIVERSE
l D-na Ligia Pravariu rog sunați pe 
Gigea Wagner, tel.021.340.68.80.

l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii de depozitare și servicii 
conexe. Detaliile complete pot fi 
găsite pe site-ul www.anaf.ro, secti-
unea “Anunţuri” - “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri și servicii”.

l SC Carrefour România SA, cu 
sediul social în București, Sectorul 2, 
str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green 

Court Bucharest, Clădirea B, etaj 
4-7, anunță public solicitarea de 
obținere a autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Hypermarket 
Carrefour Focșani” amplasat în 
munic ip iu l  Focșan i ,  Ca lea 
Moldovei, nr. 32, județul Vrancea. 
Eventualele propuneri și sugestii din 
partea publicului privind activitatea 
menționată vor fi transmise în scris 
și sub semnătură la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Vrancea, 
din municipiul Focșani, Str. Dinicu 
Golescu, nr. 2, județul Vrancea, în 
zilele de luni –joi, între orele 8.00 
-16.30 și vineri între orele 8.00 
-14.00.

l SC Iri Forest Assets SRL, titular 
al planului „Amenajamentul Silvic 
UP XIX Gura Humorului, județul 
Suceava”, anunţă publicul interesat 
că în Comitetul Special Constituit 
întrunit în data de 31.05.2019 s-a 
luat decizia ca planul să fie supus 
adoptării, fără evaluare de mediu/ 
evaluare adecvată, prin procedura 
simplificată, fără aviz de mediu. 
Informațiile și observațiile potenția-
lului impact asupra mediului al 
planului propus pot fi consultate și 
primite la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Suceava, strada 
Bistriței, nr. 1A, în termen de 10 zile.

l Oberhauser Invest SRL, anunta 
publicul interesat asupra luarii deci-
ziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Maramures, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul “Locu-
inte colective mici P+2 si imprej-
muire teren”, propus a fi amplasat 
in judetul Maramures, municipiul 
Baia Mare, str. Victoriei, nr. CF 
124442. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Maramures din Baia Mare, str. Iza, 
nr. 1A in zilele de luni+joi intre orele 
08:00 - 16:00 si vineri intre orele 
08:00 – 14:00, precum si pe Pagina 
oficiala de Internet a APM Mara-
mures la adresa: http://apmmm.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului. 0262-
276.304, Fax: 0262-275,222: http://
apmmm.anpm.ro.

l OCPI Olt anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoare cadastrale 
nr.12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Data de început a afișării: 
18.06.2019. Data de sfârșit a afișării: 
16.08.2019. Adresa locului afișării 
publice: str.Primăriei, nr.19, sat 
Făgeţelu, comuna Făgeţelu, judeţul 
Olt. Repere pentru identificarea 
locaţiei: în apropierea Şcolii Gimna-
ziale Făgeţelu cu Clasele I-VIII, 
Postului de Poliţie Făgeţelu. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Făgeţelu, str.
Primăriei, nr.19, sat Făgeţelu, 
comuna Făgeţelu, judeţul Olt, în 
termen de 60 de zile de la data 
afișării și sunt însoţite de documente 
doveditoare. Alte indicaţii utile 
pentru cei interesaţi: toţi proprietarii 
și posesorii de imobile din UAT 
Făgeţelu să participe la verificarea 
documentelor tehnice publicate la 
sediul primăriei. Informaţii privind 
Programul naţional de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obţine pe site-ul ANCPI, la adresa: 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Alma, cu sediul în 
comuna Alma, județul Sibiu, cod 
poștal: 557021, cod fiscal: 16343277, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 6 9 . 2 5 7 . 5 4 5 , 
0269.257.535, e-mail: primaria_
alma@yahoo.com. În conformitate 
cu Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile, 
cu modificările și completările ulte-
rioare, pentru a putea participa la 
procedura privind atribuirea 
contractului de finanțare nerambur-
sabilă, solicitanții trebuie să fie 
persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial -asociații sau 
fundații constituite conform legii 
sau culte religioase recunoscute 
conform legii. Data-limită pentru 
depunerea propunerilor de proiecte 
este de 21.06.2019, ora 12.00. 
Comuna Alma accelerează apli-
carea procedurii de selecție de 
proiecte, în baza art. 20 alin. 2 din 
Legea nr.350/2005, motivând preju-
diciul ce s-ar aduce imaginii comu-
nității în cazul în care aceste 
activități nu s-ar demara sau nu s-ar 
desfășura în a doua parte a trimes-
trului II al anului 2019. Selecția 
publică de proiecte și evaluarea în 
vederea atribuirii contractelor de 
finanțări nerambursabile în anul 
2019, de la bugetul local vor avea loc 
în data de 24.06.2019, ora 12.00, 
pentru următoarele domenii: imple-
mentare programe sportive, activi-
tăți culturale și culte religioase 
-suma totală: 65.520 Lei, conform 
HCL nr.29/29.05.2019. Documen-

tația pentru elaborarea și prezen-
tarea propunerii de proiect și 
informații suplimentare se pot 
obține de la Primăria Comunei 
Alma, str. M. Eminescu, nr. 226, 
jude țu l  S ib iu ,  t e l e fon / fax : 
0269.257.545, 0269.257.535, e-mail: 
primaria_alma@yahoo.com, websi-
te-ul: http://www.comunaalma.ro. 
Programul anual al finanțării 
nerambursabile a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr.88/04.06.2019.

l Marka’s IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Rafan 
Antik SRL, cu sediul în Onești, str. 
Stadionului nr. 20, jud. Bacău, CUI 
36517807, J04/1128/2016, conform 
Sentinţei nr. 300/20.05.2019, 
pronunţată de Tribunalul Bacău în 
dosarul 2702/110/2018, vă notifică 
privind: Începerea procedurii fali-
mentului împotriva debitoarei SC 
Rafan Antik SRL. Creditorii trebuie 
să procedeze la înscrierea la masa 
credală prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei în condiţiile 
următoare: Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de admitere a 
creanţelor născute în timpul proce-
durii -17.06.2019; Verificarea crean-
ţelor născute în timpul procedurii, 
întocmirea și publicarea tabelului 
s u p l i m e n t a r  a l  c r e a n -
ţelor-24.06.2019; Întocmirea și 
publicarea tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor-10.07.2019; 
Termenul pentru continuarea proce-
durii-23.09.2019.

l Marka’s IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Interavi 
SRL, cu sediul în Bacău, str. Bucegi 
nr. 125, sc. A, et. 4, ap. 19, jud. 
Bacău, CUI 14578536, J04/258/ 
2002, conform Sentinţei nr. 335/ 
30.05.2019, pronunţată de Tribu-
nalul Bacău în dosarul 2738/110/ 
2018, vă notifică privind: Începerea 
procedurii falimentului împotriva 
debitoarei SC Interavi SRL. Credi-
torii trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală prin depu-
nerea cererii de admitere a creanţei 
în condiţiile următoare: Termenul 
limită pentru depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor născute în 
timpul procedurii -17.06.2019; Verifi-
carea creanţelor născute în timpul 
procedurii, întocmirea și publicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor- 
24.06.2019;Întocmirea și publicarea 
tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor-10.07.2019; Termenul 
pentru  cont inuarea  proce-
durii-26.09.2019.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Brick 
Master SRL desemnat prin hota-
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rarea nr.3273 din data de 30.05.2019, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
38731/3/2018, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simpli-
ficata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Brick Master SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 4, Piaţa 
Naţiunilor Unite, Nr. 3-5, Bloc B2, 
Scara A, Etaj 5, Ap.28, CUI  
18410496, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/2960/2006. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Brick Master 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia 
a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 38731/3/2018, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 28.06.2019; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
18.07.2019; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 07.08.2019.

l Societatea Compact Holding 
SRL titular al activităţii Restaurant 
–cod caen 5610 la adresa Prelun-
girea Ghencea 75C, sector 6, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a autorizaţiei 
de mediu pentru activitate. Infor-
maţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului al activităţii pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov str. 
Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucu-
reşti,  tel/fax: 021/430.15.77, 
430.15.23, 430.14.02, 0746248440 în 
zilele de luni –joi, între orele 9 -13, 
vineri 9 -12. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic, la sediul APM 
Ilfov. 

l Societatea Ciotoi Comarnic 
Invest SRL titular al activităţii 
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi 
resturilor –cod caen 4677, la adresa 
pct. de lucru Com. Vidra, sat 
Sinteşti, jud. Ilfov, Principală 339, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activi-
tate. Informaţiile privind potenţi-
alul impact asupra mediului al 
activităţii pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, 
sector 6,  Bucureşti ,  tel/fax: 
021/430.15.77, 430.15.23, 430.14.02, 
0746248440 în zilele de luni –joi, 
între orele 9 -13, vineri 9 -12. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic, 
la sediul APM Ilfov.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Ultima 
FNV SRL desemnat prin hotararea 
nr. 3290 din data de 31.05.2019, 
pronuntata de Tribunalul  Bucuresti 
– Secţia a VII-a Civila , in dosar nr. 
30959/3/2018, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura gene-
rala prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Ultima FNV SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 1 Str. 
Virgil Madgearu, Numar: 22, Cod 
postal: 14135, SUBSOL, CUI 
30043747, numar de ordine in regis-
trul comertului J40/4039/2012. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii proce-
durii insolventei impotriva  Ultima 
FNV SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalul  Bucuresti – Secţia 
a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 30959/3/2018, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 15.07.2019; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
14.08.2019; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 13.09.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa CELPI S.A. “în lichi-
dare” cu sediul în Bucureşti,  str. 
Drumul Bercenarului,  nr. 1, sector 
4, înregistrată la Registrul Comer-
ţului Bucureşti sub nr. J40/290/1991, 
având Codul Unic de înregistrare 
382482, reprezentată legal prin 
VALOR S.P.R.L, în calitate de lichi-
dator, denumită în continuare 
“Societatea”, în temeiul art. 113, 
117, 118 din Legea 31/1990, astfel 
cum aceasta a fost modificată şi 
republicată, şi a prevederilor art. 44 
din actul constitutiv al Societăţii, 
convoacă: Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în 
data de 11.07.2019 ora 10:00 la 
sediul social al societăţii din Bucu-
reşti, Drumul Bercenarului nr.1, 
sector 4, pentru acţionarii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 04.07.2019 
(data de referinţă) în registrul acţio-
narilor, cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea strategiei de valorifi-
care a bunurilor din patrimoniul 
societăţii. 2. Propunerea datei 
29.07.2019 ca data de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale 

Extraordinare. Documentele 
aferente Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor. Începand 
cu data 04.07.2019 convocatorul, 
numărul total de acţiuni şi dreptu-
rile de vot la data convocării, textul 
integral al documentelor şi materia-
lelor informative referitoare la 
problemele de pe ordinea de zi, sunt 
la dispoziţia acţionarilor şi se pot 
obţine pe suport de hârtie la cererea 
acţionarilor interesaţi, la sediul 
social al Societăţii situat în Bucu-
reşti, Drumul Bercenarului nr.1, 
sector 4. La şedinţele Adunărilor 
Generale a Acţionarilor vor putea 
participa direct acţionarii aflaţi în 
proprietatea a cel puţin 2% din 
acţiuni. Un exemplar original al 
procurii speciale va trebui să 
parvină Societăţii cu 48 de ore 
înainte de data adunării sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului 
de vot prin reprezentant în 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor, conform prevederilor 
legii. Procura va fi transmisă în 
original, pe suport de hârtie, la 
sediul Societăţii situat în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4. 
În cazul în care pe data 11.07.2019 
nu se întruneşte cvorumul prevăzut 
de lege şi actul constitutiv al Socie-
tăţii, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor este convocată 
pentru data de 12.07.2019 ora 10:00 
la acelaşi sediu şi cu aceeaşi ordine 
de zi.

LICITAŢII
l În temeiul prevederilor art.233, 
punctul 1, lit.b din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de proce-
dură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă facem 
cunoscut că licitația organizată în 
ziua de 19, luna IUNIE, anul 2019, 
ora 1100, în localitatea Provița de 
Jos, nr. 494A, pentru vânzarea la 
licitație  a imobilului  situat în 
comuna Provița de Jos, nr.234, 
județul Prahova, constând în 
Fabrica de procesare lapte capaci-
tate 7000 l/zi, anexe, platformă 
betonată şi utilități, proprietate a 
S.C. Alto Impex SRL cu sediul in 
Bucureşti-Sector 3, str. Branduselor, 
nr. 2-4, situată pe teren proprietate 
de stat, în calitate de debitor al 
Comunei Provita de Jos, CUI 
2843159, cu sediul in comuna 
Provita de Jos, nr. 494A, judetul 
Prahova, conform anunțului 
privind vânzarea bunului imobil nr. 
2078/24.05.2019, SE SUSPENDĂ  
până la data de 03 octombrie 2019.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul 
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 
700310, organizeaza la sediul sau 
procedura  de  „LICITATIE 
DESCHISA”, cu oferte de pret in 

plic inchis, in vederea atribuirii 
contractului „MOTORINA EURO 
5”. Procedura de achizitie se va 
desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organi-
zarea si desfasurarea achizitiilor” al 
SC Citadin SA Iasi. Pentru partici-
pare la procedura de achizitie, ofer-
tantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in “Documentatia 
de achizitie”. Documentatia de 
achizitie va fi postata pe site-ul soci-
etatii www.citadinis.ro si va fi acce-
sata pana pe data de 14.06.2019 pe 
baza de cod unic de acces, ce va fi 
comunicat doar persoanelor care 
solicita in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare clara si 
cu declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al soci-
etatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut. Documentatia de 
ofertare va fi depusa la sediul SC 
CITADIN SA pana la data de 
14.06.2019, ora 10:00. Deschiderea 
ofertelor va avea loc la data de 
14.06.2019, ora 12:00, la sediul S.C. 
CITADIN S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot 
obtine la tel.: 0751048290.

l SC Senior Albu Company SRL - 
în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren intravilan cu 
constructii comerciale – “Strand 
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roşu, numar cadastral  
32129 – teren in suprafata de 11.652 
mp, cadastral constructii 32129-C1 
, 32129-C2, 32129-C3, 32129-C4, 
32129-C5, situat administrativ in 
Otelu Rosu, cartier Ciresa, jud. 
Caras-Severin.
pretul de pornire al licitatiei  este de 
85 % din pretul de evaluare, 
respectiv 1.384.670 Lei + T.V.A. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin, telefon  0355-
429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va 
avea loc in data de 14.06.2019, orele 
13.00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 28.06.2019, orele 
13.00.

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezen-
tand teren/constructii inscris in C.F. 
nr. 30101/Slatina - Timis, nr. top: 31 
- Sadova Veche, Cad: C1, Top: 31, 

aflat in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situat adminis-
trativ in Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic “ Statie distributie carbu-
ranti”. Pretul de pornire al licitatiei  
este de 75 % din pretul de evaluare, 
respectiv 1.024.425 Lei + T.V.A. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin, telefon  0355-
429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 1.000 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 14.06.2019, 
orele 12.30, la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 28.06.2019, orele 
12.30. - mijloace fixe si obiecte de 
inventar, aflate in proprietatea debi-
toarei SC Mannheim Oil SRL, 
situate administrativ in Caransebes, 
Calea Severinului, nr. 7, jud. Caras 
- Severin. Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 100% din pretul de 
evaluare + t.v.a., conform centrali-
zatorului anexat raportului de 
evaluare. Pretul caietelor de sarcini 
fiind de 100 lei + TVA. Licitatia va 
avea loc in data de 14.06.2019, orele 
13.30, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 28.06.2019, orele 
13.30.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul 
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, 
organizeaza procedura “licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii contrac-
tu lui  de  achiz i t ie :  BITUM 
RUTIER. Procedura de achizitie se 
va desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organi-
zarea si desfasurarea achizitiilor” al 
SC CITADIN SA Iasi. Pentru parti-
cipare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in “Documentatia 
de achizitie”. Documentatia de 
achizitie va fi postata pe site-ul soci-
etatii www.citadinis.ro si va fi acce-
sata pana pe data de 12.06.2019 pe 
baza de cod unic de acces, ce va fi 
comunicat doar persoanelor care 
solicita in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare clara si 
cu declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al soci-
etatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut. Documentatia de 
ofertare va fi depusa la sediul SC 
CITADIN SA pana la data de  
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12.06.2019, ora 10:00. Deschiderea 
ofertelor va avea loc la data de 
12.06.2019, ora 12:00, la sediul S.C. 
CITADIN S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine 
la tel.: 0751048290.

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul 
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, orga-
nizeaza procedura “l ic i tat ie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii contrac-
tului de achizitie: FILER DE 
CALCAR SI CIMENT. Procedura 
de achizitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului 
privind organizarea si desfasurarea 
achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi. 
Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditiile cerute in “Docu-
mentatia de achizitie”. Documentatia 
de achizitie va fi postata pe site-ul 
societatii www.citadinis.ro si va fi 
accesata pana pe data de 13.06.2019 
pe baza de cod unic de acces, ce va fi 
comunicat doar persoanelor care 

solicita in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare clara si 
cu declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel 
mai scazut.Documentatia de ofertare 
va fi depusa la sediul SC CITADIN 
SA pana la data de  13.06.2019, ora 
10:00. Deschiderea ofertelor va avea 
loc la data de 13.06.2019, ora 12:00, 
la sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii 
suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de partici-
pare se pot obtine la tel.: 0751048290.

l Filarmonica „George Enescu” din 
Bucureşti, cu sediul în str.Franklin, 
nr.1-3, sector 1, în conformitate cu 
prevederile HG nr.841/1995, anunţă 
organizarea unei licitaţii pentru 
vânzarea unui autoturism Dacia 1310 
Break, an de fabricaţie 2002, sursă de 
energie- benzină, culoarea alb, număr 
de locuri 4+1. Licitaţia bunului, cu 
preţul de pornire 2.200Lei, va avea loc 

în data de 18.06.2019, ora 10.00, la 
sediul instituţiei din str.Franklin, nr.1-3, 
sector 1, Bucureşti. Documentele de 
participare: 1.Pentru persoanele juri-
dice: 1.1.Cerere de participare; 
1.2.Copie de pe Certificatul de înmatri-
culare la Registrul Comerţului; 
1.3.Copie de pe codul unic de înregis-
trare fiscală. 2.Pentru persoanele fizice: 
2.1.Copie de pe cartea de identitate. 
Documentele de participare se depun 
până la data de 11.06.2019. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va relua în 
data de 03.07.2019, ora 10.00, şi 
10.07.2019, ora 10.00, la sediul institu-
ţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon/fax: 021.315.00.26.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional de trans-
port marfă pe numle Budurcă Radu, 
emis de ARR Dolj. Îl declar nul.  

l Pierdut atestat manager transport 
(persoană desemnată) pe numele 
Matei Bădescu Mihai, eliberat de 
ARR. Îl declar nul.

l  S u b s e m n a t u l  N e d e l s c h i 
Alexandru, administrator al Socie-
tății IANX Network Design SRL, 
J40/4925/12.05.2010, CUI:26918208, 
cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl.
Independenței, Nr.273, Corp 2, Etaj 
2, birou 42, declar pierdute Certifi-
catul de înregistrare şi Certificatul 
Constatator de Suspendare Activi-
tate. Le declar nule.

l Kitos Dark Group SRL cu sediul 
social in Voluntari str.Scolii nr.40A 
sc.1 et.3 ap.15 jud.Ilfov J23/593/2015 
CUI 34140149 declara pierdut si nul 
Certificatul constatator pentru acti-
vitati la terti emis la data de 
17.05.2017.

l Pierdut stampila emisa de 
CECCAR Bucuresti pe numele 
Expert contabil Balanescu Rodica - 
Hrisa. Viza an 2019. O declar nula.

l Pierdut Certificat de Inregistrare 
si Certificat Constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Calarasi, al socie-

tatii Unic Sistem Miga S.R.L., cu 
sediul social in Calarasi, Str. Pompi-
erilor Bl. A40 SC. A ET. 4 AP. 14. 
Numar de ordine in Registrul 
Comertului J51/39/10.02.2014, Cod 
unic de inregistrare 32763574 din 
data de 11.02.2014, serie B numar 
2884640. Le declaram nule.

l SC Cristrans SRL cu sediul în 
comuna Prisăcani, jud. Iaşi , CUI 
RO26087486, J22/1647/2009 pierdut 
caiet nr. 2024577 pentru servicii 
ocazionale internaționale cu auto-
carul între statele membre UE cu 25 
foi dublate eliberat de ARR Iaşi la 
14.02.2017. Se declară nul.

l Pierdut atestat marfă şi atestat 
ADR  eliberate de ARR Mehedinți, 
pe numele Bednarszky Rudi– Sebi. 
Se declară nule.

l Pierdut act de casă proces -verbal 
pe numele Şerban Dumitru Leandru 
şi Maria  cu nr. 19026/27.02.1992, 
emis de  Primăria sector 5, SC 
Cotroceni SA.


