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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Orășenesc Făget, cu
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, județul Timiș,
organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractual
vacante de: -Asistent medical
debutant -1 post la Cabinet Boli
Infecțioase în cadrul ambulatorului integrat al Spitalului Orășenesc Făget; -Spălătoreasă -1 post
la Spălătoria din cadrul Spitalului
Orășenesc Făget; -Îngrijitoare -1
post la Compartimentul Obstetrică-Ginecologie al Spitalului
Orășenesc Făget. Concursul se
vor desfășura astfel: Asistent
medical debutant: -Proba scrisă în
data de 09.10.2019, ora 10.00;
- P ro b a i nt e rv iu în d a ta d e
09.10.2019, ora 12.00. Spălătoreasă și îngrijitoare: -Proba scrisă
în data de 09.10.2019, ora 11.00;
- P ro b a i nt e rv iu în d a ta d e
09.10.2019, ora 13.00. Concursul
se vor desfășura conform HG
nr.286/23.03.2011 și vor avea loc
la Blocul Administrativ al Spitalului Orășenesc Făget. Condițiile
specifice pentru participarea la
concurs: Asistent medical debutant: -studii -diplomă școală sanitară postliceală; -vechimea în
specialitate nu este necesară;
Spălătoreasă și îngrijitoare:
-studii -școală generală;
-vechimea în specialitate nu este
necesară. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții generale: -îndeplinesc
condițiile de studii; -nu au fost
condamnați definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau
în legătură cu serviciul; -au o
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează.
Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de 01.10.2019, ora 15.00, la
sediul Spitalului Orășenesc Făget,
str.Spitalului, nr.4. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului
Orășenesc Făget, persoană de
contact: economist Chelariu
Belinda, telefon: 0256.320.860,
interior: 19, fax: 0256.320.039.
l Primăria Comunei Corbeni, cu
sediul în localitatea Corbeni, nr.6,
strada Principală, județul Argeș,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de conducător auto
b u l d o e x c a v a t o r, î n c a d r u l
Compartimentului Administrativ
aflat în subordinea Aparatului de
Specialitate al Primarului
Comunei Corbeni -1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.

Concursul se va desfășura la
sediul Primăriei Corbeni, județul
Argeș, strada Principală, nr.6,
astfel: -Proba practică în data de
14.10.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 16.10.2019, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: -studii medii; -permis de
conducere pentru categoriile B și
C; -specializare -certificate/atestat
de pregătire profesională pentru
buldoexcavatorist sau pentru
mașini/utilaje de terasament;
-experiență în domeniu minim 5
ani. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Corbeni, județul
Argeș, respectiv data de
30.09.2019, ora 14.00. Relații
suplimentare la sediul Primăriei
Corbeni, persoană de contact:
Pătrunjel Veronica, telefon:
0248.730.236, e-mail: primaria_
corbeni@yahoo.com.
l Liceul Tehnologic de Vest, cu
sediul în localitatea Timișoara,
str.Bulevardul Regele Carol I,
nr.11, judeţul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -numele
funcției: administrator financiar,
număr posturi: 0,50, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 10.10.2019, ora 10.00;
-Proba practică în data de
11.10.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii generale/medii; -vechime: 2 ani.
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 Liceul Tehnologic de Vest
Municipiul Timișoara. Relaţii
suplimentare la sediul: Timișoara,
Bulevardul Regele Carol I, nr.11,
persoană de contact: Sincu
Carmen, telefon: 0256.493.026.
l Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești, cu sediul în localitatea
Târgu-Cărbunești, str.Eroilor,
nr.51, județul Gorj, organizează
conform HG nr.286/23.03.2011,
modificată, concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante, după cum
urmează: -asistent medical generalist debutant: 1 post- vacant
cabinet alergologie și imunologie
clinică; -asistent medical generalist debutant: 1 post- vacant
cabinet gastroenterologie; -asis-

tent medical generalist debutant:
1 post- vacant cabinet nefrologie;
-asistent medical generalist debutant: 1 post- vacant Centrul de
Sănătate Logrești; -asistent
medical generalist debutant: 1
post- vacant secția chirurgie generală; -asistent medical generalist:
1 post- vacant Compartimentul
Primiri Urgențe; -asistent medical
generalist principal: 1 postvacant Compartimentul Primiri
Urgențe; -registrator medical
debutant: 1 post vacant- Compartimentul Primiri Urgențe.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de
10.10.2019, ora 9.00; -Interviul în
data de 15.10.2019, ora 9.00.
Condiții generale de participare:
a)Are cetățenia română, cetățenie
a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b)
Cunoaște limba română scris și
vorbit; c)Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)
Are capacitate deplină de exercițiu; e)Are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
fișei de aptitudine eliberată de
către medicul de medicina
muncii; f)Îndeplinește condițiile
de studii potrivit cerințelor
postului scos la concurs; g)Nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condițiile
specifice necesare în vederea
participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale
sunt: Pentru posturile de asistent
medical generalist debutant:
-diplomă de absolvire a școlii
sanitare postliceale, diplomă de
absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau
diplomă de licență în specialitate,
pentru posturile de asistent
medical generalist. Pentru postul
de registrator medical debutant:
-diplomă de bacalaureat;
-diplomă care să ateste efectuarea
unei specializări în domeniul
informatică, cum ar fi: *certificate
de calificare profesională cu calificarea de operator introducere,
validare și prelucrare date; *certificat de absolvire cu calificarea de
operator introducere, validare și
prelucrare date; *atestat profesional în una din specialitățile:
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-informatică; -matematică-informatică; -matematică-informatică
cu predare informatică intensiv;
*orice alt Certificat sau Atestat
care dovedește calificarea de
operator, introducere, validare și
prelucrare date. Condiții de
vechime: -Registrator medical
debutant- fără vechime. -Asistent
medical generalist debutant- fără
vechime. -Asistent medical generalist- minim 6 luni vechime în
domeniu și/sau adeverință de
susținere a examenului de asistent
medical generalist debutant;
-Asistent medical generalist principal- 5 ani vechime în domeniu și
adeverință de susținere examen
grad principal. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Spitalului de
Urgență Târgu Cărbunești, din
str.Eroilor, nr.51, județul Gorj.
Relații suplimentare la sediul:
Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești, persoană de contact: Stoenescu Elena -biroul RUNOS,
telefon: 0253.378.165, fax:
0253.378.085, e-mail: office@
spitalcarbunesti.ro.
l Spitalul de Pneumoftiziologie
Leordeni, cu sediul în localitatea
Leordeni, str.Coloniei, nr.106,
județul Argeș, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual tempoar
vacant: -1 post: Registrator
medical- perioadă determinată, în
cadrul Compartimentului de
Evaluare și Statistică Medicală,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la
sediul unității, astfel: 1.Proba
scrisă, 03.10.2019, ora 10.00; 2.
Interviul, 08.10.2019, ora 10.00.
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Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Criterii la angajare: -diplomă de
studii medii; Vechime minimă în
muncă: -6 luni vechime în activitate. Taxa de concurs este de 100
de lei. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de 25.09.2019, ora
14.00, la sediul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni.
Relaţii suplimentare la sediul
Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni, persoană de contact:
Costache Iuliana Cecilia, telefon:
0248.653.695, fax: 0248.653.690,
e-mail: runos@spitalleordeni.ro.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Fârțănești, județul
Galați, cu sediul în localitatea
Fârțănești, judeţul Galați, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţiei contractuale vacante: -Numele funcţiei:
Muncitor calificat la Serviciul
Administrativ din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului
Comunei Fârțănești; -Număr
posturi: 1; -Durată: Nedeterminată. -Numele funcţiei: Șofer
microbuz școlar la Serviciul
Administrativ din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului
Comunei Fârțănești; -Număr
posturi: 1; -Durată: Nedeterminată. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
11.10.2019, ora 10.00; -Proba
practică în data de 11.10.2019,
ora 12.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească prevederile art.3
din HG 286/2011 și următoarele
condiţii suplimentare: Pentru
muncitor calificat: -studii: absolvent minim 8 clase; -vechime: nu
este cazul. Pentru șofer microbuz:
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-studii: absolvent minim 8 clase;
-vechime: nu este cazul; -dovadă
deținere permis categoria D sau
D1; -dovadă deținere atestat
profesional pentru conducătorii
auto care efectuează transport
public de persoane în termen de
valabilitate; -dovadă deținere
cartelă tahograf electronic valabilă. Dosarul de concurs va
cuprinde documentele prevăzute
la art.6 din HG 286/2011, iar
candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăria Comunei Fârțănești, județul Galați, persoană de
contact: secretar Lungu Petrisor-Adi, telefon: 0236.347.220,
fax: 0236.347.439, e-mail: firtanesti@gl.e-adm.ro.
l Liceul Teoretic „Ion Ghica”
Răcari, cu sediul în localitatea
Răacari, str.Ana Ipătescu, nr.56,
judeţul Dâmbovița, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de muncitor
calificat -1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 10.10.2019, ora 9.00;
-Proba practică în data de
10.10.2019, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 11.10.2019, ora
9.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii; -vechime:
minim 3 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Liceului Teoretic „Ion Ghica”
Răcari. Relaţii suplimentare la
sediul Liceului Teoretic „Ion
Ghica” Răcari, persoană de
contact: Costache Verginia,
telefon: 0740.003.852, e-mail:
liceul_racari@yahoo.com.
l Liceul Tehnologic Alexandru
Ioan Cuza, cu sediul în localitatea
Panciu, str.Nicolae Titulescu,
nr.72, judeţul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de
b i b l i o t e c a r, c o n f o r m H G
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 10.10.2019, ora 10.00;
-P ro b a i nt e rv iu în d a ta d e
14.10.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
superioare cu profil biblioteconomie; -vechime- nu este obliga-

torie. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul unității. Relaţii
suplimentare la sediul unității,
persoană de contact: Popa Maria,
telefon: 0237.275.414, fax:
0237.275.414, e-mail: scoala1panciu@yahoo.com.
l Unitatea Militară 0149 F Bucuresti scoate Ia concurs funcţii de
ofiţer psiholog. Candidaţii trebuie
să fie absolvenţi de studii superioare specialitatea psihologie cu
diplomă de licenţă și experienţă
în domeniu de minim 2 ani în
organizaţii, clinici, cabinete
private, etc. Formarea profesională complementară și/sau master
și cunoașterea unei Iimbi de
circulaţie internaţională reprezintă un avantaj. Cererile de
înscriere se depun Ia sediul instituţiei din bld. Geniului nr 42B
sector 6. Relaţii Ia telefon:
021.408.10.77; 021.408.12.31.
l Unitatea Militară 0149 F Bucuresti scoate Ia concurs funcţii de
ofiţer în domeniul achiziţiilor
publice.Candidaţii trebuie să fie
absolvenţi de studii superioare
economice/ juridice/administrative/ tehnice cu diplomă de licenţă
și să aibă experienţă în domeniu
de minim 5 ani. Derularea unor
contracte de execuţie de lucrări și/
sau din fonduri europene constituie un avantaj.Cererile de
înscriere se depun Ia sediul instituţiei din bld. Geniului nr 42B
s e c to r 6 . R elaţii I a te le f on:
021.408.10.77; 021.408.12.31.
l Unitatea Militară 0149 F Bucuresti scoate Ia concurs funcţii de
inginer constructor, inginer instalaţii (studii superioare cu diplomă
de licenţă inginer în specialitate,
experienţă minim 5 ani în
execuţie), îngrijitor, cu contract pe
perioadă nedeterminată (studii
gimnaziale sau medii), fochist cu
contract pe perioadă nedeterminată (studii gimnaziale sau medii,
cu calificare în domeniu), instalator (studii medii cu diplomă de
bacalaureat cu calificare în
domeniu), bucătar (studii medii
cu diplomă de bacalaureat, calificare în domeniu) și ospătar (studii
medii cu diplomă de bacalaureat,
calificare în domeniu). Cererile de
înscriere se depun Ia sediul instituţiei din bld. Geniului nr 42B
sector 6. Relaţii Ia telefon:
021.408.10.77; 021.408.12.31.
l Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bacău organizează

concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post
vacant corespunzător unei funcţii
contractuale de consilier debutant, Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizații. Concursul va avea loc
la sediul APM Bacău, din Bacău,
str.Oituz, nr.23, după următorul
program: -4 octombrie 2019,
data-limită pentru depunerea
dosarelor; -14 octombrie 2019, ora
10.00, proba scrisă; -15 octombrie
2019, ora 10.00, interviul. Condiţiile necesare ocupării postului
sunt prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Condiţie specifică necesară pentru ocuparea
postului: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă. Relaţii suplimentare se pot
obţine de pe pagina de internet:
http://www.apmbc.anpm.ro și la
consilierul responsabil cu Resursele Umane, telefon:
0234.512.750, fax: 0234.571.056,
e-mail: office@apmbc.anpm.ro.
l Se citează pentru data de
4.10.2019, la Judecătoria Caransebeș, în dosar nr.2004/208/2019,
pârâtul Bugarin Ioan, cu ultim
domiciliu cunoscut în Delinești,
nr.56, jud.Caraș-Severin, în
proces cu Talpazan Ionela-Nicoleta, cu obiect „ordonanță președințială -suplinire acord
parental”. În caz de neprezentare,
judecata se va face în lipsă.
l Liceul Tehnologic Ruscova,
județul Maramureș, cu sediul în
loc.Ruscova, str.Principală,
nr.1118, jud.Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
aprobate prin HG nr.286/2011,
modificată și completată de HG
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului: 1.Administrator patrimoniu -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: superioare (inginer/
subinginer economist). 2.Administrator financiar -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: superioare -licențiat în
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economie. Data, ora și locul de
desfășurare a concursului: -Proba
scrisă: data de 11.10.2019, ora
14.00, la sediul Liceului Tehnologic Ruscova, județul Maramureș; -Proba practică: data de
15.10.2019, ora 14.00, la sediul
Liceului Tehnologic Ruscova;
-Proba de interviu: data de
17.10.2019, ora 14.00, la sediul
Liceului Tehnologic Ruscova.
Data-limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este
02.10.2019, ora 14.00, la sediul
Liceului Tehnologic Ruscova.
Date contact: loc.Ruscova, str.
Principală, nr.1118, jud.Maramureș, tel./fax: 0262.365.010,
e-mail: scoala_1_ruscova@yahoo.
com, site: https://liceultehnologicru.wixsite.com/liceultehnologic.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în
municipiul Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr.26bis, organizează concurs în perioada 1118.10.2019, pentru ocupare a 1
post vacant perioadă nedeterminată, funcţie contractuală de
execuţie: Serviciul Publicitate
Imobiliară: -Asistent Registrator
Principal gradul I -1 post în
cadrul Biroului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Târgu
Neamţ.Concursul se va desfășura
după calendarul următor:-Proba
scrisă- în data de 11.10.2019, ora
10.00;-Proba interviu- în data de
18.10.2019, ora 10.00. Cerinţele
postului:Asistent Registrator Principal gradul I: studii superioare
juridice; vechime în specialitateminim 3 ani și 6 luni.Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
sediul instituţiei din municipiul
P i a t r a N e a m ţ , s t r. M i h a i
Eminescu, nr.26bis, în termen de
10 zile lucrătoare de la afișarea
anunţului, în timpul programului
normal de lucru.Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
OCPI Neamţ, la adresa sus-menţionată, telefon 0233-23.48.70.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în
municipiul Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr.26bis, organizează concurs în perioada 0714.10.2019, pentru ocupare a 1
post temporar vacant perioadă
determinată, funcţie contractuală
de execuţie: Biroul Juridic Resurse
Umane Secretariat și PetiţiiConsilier Juridic gradul IA- 1 post
temporar vacant. Concursul se va
desfășura după calendarul următor:-Proba scrisă- în data de
07.10.2019, ora 10.00;-Proba
interviu- în data de 14.10.2019, ora
10.00. Cerinţele postului: Consilier

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Juridic gradul IA: studii superioare juridice; vechime în muncăminim 6 ani și 6 luni. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
sediul instituţiei din municipiul
P i a t r a N e a m ţ , s t r. M i h a i
Eminescu, nr.26bis, în termen de 5
zile lucrătoare de la afișarea anunţului, în timpul programului
normal de lucru.Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
OCPI Neamţ, la adresa sus-menţionată, telefon 0233.23.48.70.

CITATII
l La data de 15.10.2019 la Judecătoria Slobozia, în dosar nr.
4711/312/2018 este citat pârâtul
Mușat Daniel cu ultimul domiciliu cunoscut în Marktstr 33 EGli
45739 Oer - Erkenschinrick,
Germania, având ca obiect: divorţ
exercitarea autorităţii părintești,
stabilire domiciliu minori, pensie
întreţinere.
l Numiții Banci Lina, Goia
Sânziana și Ștefea Vasile, cu domiciliul necunoscut, sunt citați la
Judecătoria GuraHonț, pe data de
02.10.2019 , ora 9:00, camera 1, în
calitate de pârâti, în dosar civil
nr.494/238/2019, cu Banciu Cristian-Nicolae, în calitate de reclamant.
l Paduraru Dan Andrei este
chemat în judecată la Judecătoria
Iași, camera Sala 4,
complet C11m, în data de
16.10.2019, ora 08.30, în calitate
de pârât, în proces cu Tanasa
(căs.Paduraru) Alexandrina
Mihaela, în dosar având ca obiect
divorț fără minori.
l Cabinet Dentar Dr. Sergio
Camino cheamă în judecată pe
numita Ciobănașu Monica cu
domiciliul necunoscut, în dosarul
nr. 7839/193/2018, aflat pe rolul
Judecătoriei Botoșani cu termen
la data de 11.10.2019, având ca
obiect acţiune în răspundere
contractuală.
l Vaduva lui Iorga Melinton,
nascuta Trif Maria, Iorga Ioan,
Surd Petru, Surd Ana, Surd
Victoria, Iorga Mariuca, nascuta
Marcu sunt citati in 10.10.2019 la
JUDECATORIA TURDA in
dosar civil 1135/328/2018,pentru
uzucapiune,succesiune si partaj.

DIVERSE
l Oportunitate de afaceri. Societate comerciala cu expertiza in
domeniul prestarilor de servicii–
inchiriere de personal in romania,
cautam investitor/partener.
Telefon 0743070889.
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➤ scrie textul

l a)Informaţii generale privind
concendentul: Comuna Teliu, cod
fiscal 4688710 cu sediul în strada
Tudor Vladimirescu nr. 449,
comuna Teliu, judeţul Braşov,
telefon 0268/518316.b) Informaţii
privind obiectul concesiunii:
Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea
spaţiului din cadrul Căminul
cultural Teliu situat la adresa
administrativă Str. Tudor Vladimimirescu nr. 449 în suprafață
utilă de 844.34 mp situat în intravilanul comunei Teliu pentru
desfăşurarea unor activităţi social
– culturale, recreative. c) Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Caietul de sarcini se
poate procura contra cost de la
biroul Achiziţii publice din cadrul
Primăriei Teliu. d) Informaţii
privind ofertele: - Data limită
pentru depunerea ofertelor:
14.10.2019 ora 15.30. - Şedinţa de
deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 15.10.2019 ora
10.00 la sediul Primăriei Teliu.
l Anunț de intenție privind
elaborarea propunerilor PUZŞOSEAUA ANDRONACHE
201BIS, SECTOR 2, BUCUREŞTI. Subsemnatul RECO SA,
în calitate de beneficiar, aduce la
cunostinta publicului interesat
initierea etapei de elaborare a
propunerilor PUZ “Construire
ansamblu cu funcțiuni mixte
(locuințe, birouri, servicii şi
comerț), cu regim de înălțime
2S+P+11E+Et” şi supune spre
consultare această documentație
de urbanism. Observațiile şi
propunerile pot fi transmise în
termen de 15 zile prin poştă pe
adresa Primăriei Municipiului
Bucureşti- Bulevardul Regina
Elisabeta, nr.47, sector 5, Bucureşti, în mod direct prin registratura PMB şi/sau prin comentarii
pe portalul “UrbOnLine”.
l S.C. ALPINIA S.R.L. cu sediul
social: Calea Vitan, Nr. 106, Bloc
V40, Scara 4, Etaj 1, Ap. 97 si
punct de lucru: Sos. Vitan
Barzesti, Nr. 5-7, Sera 3, Sector 4,
Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare 14607879, nr. de ordine în
Registrul Comerţului Bucureşti
J40/3447/2002, reprezentată de
domnul SPIRIDON MARIN în
calitate de ADMINISTRATOR,
solicită obținerea Autorizaţiei de
Mediu pentru activitatea –Activitati auxiliare pentru productia
vegetala –cod CAEN: 0161,
desfăşurate în Sos. Vitan Barzesti,
Nr. 5-7, Sera 3, Sector 4, Bucuresti. Informatii se pot solicita la
sediul AGENTIEI PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI
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BUCUREŞTI din sectorul 6,
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul
Lacul Morii –in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele
900-1200, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot
depune la sediul A.P.M. Bucureşti
in termen de 10 zile de la data
publicarii prezentului anunt.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar prin
S e n t i n t a n r. 7 8 4 d i n d a t a
13.09.2019 Tribunalul Prahova,
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Biroul faliment, în dosarul
3486/105/2019, anunţă deschiderea procedurii generale a insolvenței debitorului Dealurile
Tohani Distribution SRL, cu
sediul social în Com. Gura
Vadului, Sat Tohani, nr. 100, cam.
1, jud. Prahova. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
25.10.2019. Termenul limită
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 14.11.2019.
Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este
06.12.2019. Prima adunare a
creditorilor la data de 19.11.2019
ora 14/30.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in dosarul nr.
3488/105/2019 Tribunal Prahova,
conform sentinței nr. 739 din
04.09.2019 privind pe SC
EMACOSEDIT SERV SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță 21.10.2019, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor
11.11.2019, întocmirea tabelului
definitiv 10.12.2019, prima
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 15.11.2019, orele 12:00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
l SC Lidl Discount SRL, cu
sediul în sat Nedelea, comuna
Ariceşti Rahtivani, DN 72
Crângul lui Bot, km 73+810,
județul Prahova, anunță public
solicitarea de obținere a autorizației de mediu pentru obiectivul
„Supermarket LIDL” amplasat
în municipiul Iaşi, Şos. Bucium,
nr. 53E, județul Iaşi. Documentația tehnică poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Iaşi, Calea Chişinăului,
nr.43. Eventualele observații ale
publicului referitoare la activitatea şi amplasamentul obiectivului se vor transmise la sediul

Agenției pentru Protecția
Mediului Iaşi, Calea Chişinăului,
nr.43, județul Iaşi.

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

l Consors SRL cu sediul social în
Str. Constantin Aricescu, nr.21,
Bl.20, sc.3, Et.3, ap.24, S1, Bucureşti, înregistrată la
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu CUI
5040812 din 04/01/1994 informează pe cei interesaţi că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizaţiei de mediu pentru activitatea de preparare şi divizare
reactivi chimici, preparare soluţii
volumetrice, depozitare temporară şi comercializare produse
chimice conform codurilor
CAEN 2013, 2059, 4644, 4675,
4676, desfăşurată în B-dul Timişoara, nr.52, corp clădire C,
nr.220, S6, Bucureşti. Informaţii
se pot solicita la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Bucureşti din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr.1 (Barajul Lacul Moriiîn spatele benzinăriei Lukoil),
între orele 9.00-12.00, de luni
până vineri. Propuneri sau
contestaţii se pot depune la sediul
A.P.M. Bucureşti în termen de 10
zile de la data publicării prezentului anunţ.

30.09.2019, ora 12.00, la adresa
sediului social al SC FORUM
LEX SRL din Bucureşti, Intrarea
Catedrei, nr.4, etaj 1, ap.1, sector
1. În situatia în care cvorumul nu
va fi întrunit pentru data fixată,
următoarea şedință a Adunării
Generale a Asociaților SC
FORUM LEX SRL va fi în data
de 01.10.2019, ora 12.00, la
adresa sediului social al SC
FORUM LEX SRL din Bucureşti,
Intrarea Catedrei nr.4, etaj 1,
ap.1, sector 1. Pe ordinea de zi a
Adunării Generale a Asociaților
sunt supuse dezbaterii următoarele: 1.Se supune spre aprobare
vânzarea terenului în suprafață
de 4.504mp, situat în intravilanul
Localității Valea Lupului, jud.
Iaşi, identificat cu număr cadastral 68381, înscris în Cartea
funciară nr.68381 a comunei
Va l e a L u p u l u i , j u d . I a ş i
(„Imobilul”) către SC LIFE
PLUS SRL, având sediul social în
Iaşi, Bulevardul Nicolae Iorga,
Nr.59, bloc E5, ap.2, jud.Iaşi,
J22/451/2001, CUI:RO13879190.
Prețul de vânzare al Imobilului
este în cuantum de 400.000Euro
(valoarea nu cuprinde TVA), care
va fi achitat în termen de 5 zile de
la data autentificării contractului
de vânzare-cumpărare. 2.Se
supune spre aprobare împuternicirea domnului Banciu Eugen
Marcel să negocieze şi să semeneze în numele Societății documentele necesare vânzării
Imobilului, urmând în acest sens
să efectueze orice fel de cereri şi
declarații necesare, să reprezinte
Societatea cu puteri depline în
fața oricăror persoane fizice sau
instituții implicate în realizarea
prezentului mandat, să depună
toate documentele solicitate
pentru încheierea contractului de
vânzare, să achite taxele aferente,
să semneze în numele Societății
contractul de vânzare, semnătura
sa fiind opozabilă Societății.

cota de 3/72 parte decedat la
18.03.1953; B3 - Dudaş Elena
3/72 parte decedată Moţ Elena la
data de 14.02.1980; B4 - Dudaş
Floare cota 3/72 parte decedată
Dronca Floare la data de
05.04.1993, B5 - Dudaş Marta
cota de 3/72 parte măr.Măgulean
Gheorghe decedată Măgulean la
data de 25.05.1961; B6 - Dudaş
Saveta cota 3/72 parte decedată
Mihoc Elisabeta decedată la
07.12.1095, B9,10,11 - Vărcuş
Nicolae cota de 3/72 parte decedată la 05.07.1983, urmând a se
proceda la întabularea petentului
asupra acestor cote.Petentul
susţine că foloseşte acest imobil
de peste 40 de ani, asupra căruia
au exercitat o posesiune paşnică,
publică, continuă şi nume de
proprietar.În urma acesteia sunt
somaţi, în baza art. 130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, toţi
cei interesaţi DE ÎNDATĂ să
înainteze opoziţie la Judecătoria
Ineu, deoarece în caz contrat în
termen de o lună de la această
ultimă publicare se va proceda la
soluţionarea cererii.

ADUNARI GENERALE

SOMATII

LICITAŢII

l Subsemnatul, Banciu Eugen
Marcel, domiciliat în Oraşul
Voluntari, strada Matei Basarab,
nr.39, județul Ilfov, în calitate de
asociat (45%) si administrator al
SC FORUM LEX SRL, persoană
juridică română, cu sediul social
în Bucureşti, Intrarea Catedrei
nr.4, etaj 1, ap.1, sector 1, societate înregistrată la Registrul
Comerțului sub numărul
J40/20951/2004,
CUI:RO17045082 („Societatea”),
vă transmit prezenta: CONVOCARE la şedința Adunării Generale a Asociaților SC FORUM
LEX SRL pentru data de

l Somaţie. Prin cererea înregistrată sub dosar nr. 1143/246/2019,
petentul Groza Ioan, cu domiciliul în Vladimirescu, str. Ştefan
cel Mare nr. 8A, jud. Arad, a solicitat încrierea dreptului de
proprietar al petentului pe titlu
de uzucapiune asupra următoarelor cote de proprietate şi asupra
următorilor proprietari din imobil
înscris în CF nr. 300134 Hăşmaş,
provenind din conversia de pe
hârtie a CF nr. 115 Urviş de beliu,
cu nr. top. 308, compus din arabil
în iazului, imobil asupra căruia
figurează ca proprietari tabulari
întabulaţi sub: B2-Dudaş Valise

l Penitenciarul Botoşani, cu sediul
în Botoşani, strada I.C. Brătianu,
nr.118, ţel. 0231/515937, fax.
0231/535421, organizează licitaţie
publică cu strigare, la sediul unităţii,
la data de 19.09.2019, orele 12,00,
pentru vânzarea următoarelor
bunuri scoase din funcţiune: NR.
CRT./ Denumire bunuri materiale/
U/M/ Cantitate/ Preţul de pornire,
lei cu TVA/buc: 1. Centrală termică
murală/ buc 1/ 267,00; 2. Pompă
agent încălzitor pt preparare ACC/
buc 2/ 334,10; 3. Pompă circulaţie
apă rece/ buc 1/ 36,10; 4. Vas expansiune închis pt boiler/ buc 2/ 25,10;
5. Staţie de tratare apă/ buc 1/

l Baesu Aurora Petruta, beneficiar PUZ -Lotizare locuințe
P+2E, utilități şi funcțiuni
complementare, Tarla 25, Parcela
63/25,26, com.Berceni, jud.Ilfov,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
Avizului de Oportunitate/Consultativ pentru planul/programul
menționat. Documentația a fost
afişată pentru consultare în data
de 13.09.2019, pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul în
Bucureşti, sector 6, strada Ernest
Juvara, nr.3-5. Observații/comentarii şi sugestii se primesc în scris
la sediul CJ Ilfov- 021.212.56.93,
în termen de 15 zile calendaristice
de la data publicării anunțului.

l Somaţie. Prin cererea înregistrată sub dosar nr. 1829/246/2019
privind petenţii Birta Avacum şi
Birta Ana care solicită înscrierea
dreptului de proprietate asupra
imobilului înscris in CF nr.
302834 Bocsig, provenită din
comnversia de pe hârtie a CF nr.
2447, cu ne.top 1149/51 compus
din intravilan în suprafaţă de
1439 mp, pe care există casa cu
nr. adm. 539, proprietar tabular
sub B1 Horvat Iosana decedată la
data de 21 august 1948.În urma
acesteia, în baza art. 130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt
soaţi toţi cei interesaţi DE
ÎNDATĂ să înainteze opoziţie la
Judecătoria Ineu deoarece în caz
contrat, în termen de o lună de la
această ultimă publicare se va
proceda la soluţionarea cererii.
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295,36; 6. Pompă anticondens/ buc 1/
68,00; 7. Pompă circulaţie/ buc 1/
68,00; 8. Pompă anticondens/ buc 2/
29,90; 9. Pompă boiler/ buc 1/ 29,90;
10. Pompă anticondens ACC/ buc 1/
170,00; 11. Arzător mixt/ buc 1/
1977,55; 12. Pompă condens abur/
buc 1/ 100,00; 13. Filtru stabilizator
1/2/ buc 1/ 15,75; 14. Vas expansiune
închis pt cazan abur/ buc 3/ 214,08;
15. Pompă circulaţie agent termic pt
încălzire/ buc 1/ 290,00; 16. Vas
expansiune 10 l/ buc 1/ 16,00; 17.
Pompă circulaţie/ buc 1/ 68,00; 18.
Filtru stabilizator 1 1/4/ buc 1/ 43,00;
19. Stingător portabil cu CO2 tip G6/
buc 1/ 37,03; 20. Filtru Depura 900D/
buc 1/ 17,50; 21. Stingător portabil
cu CO2 tip G6/ buc 2/ 37,03; 22. Vas
condens 1,04 mc/ buc 1/ 680,00; 23.
Pompă anticondens/ buc 1/ 68,00; 24.
Stingător portabil cu CO2 tip G20/
buc 1/ 226,76; 25. Pompă agent încălzitor pt preparare ACC/ buc 1/
334.10; 26. Pompă preparare ACC la
boiler/ buc 1/ 334,10; 27. Maşina de
gătit tip 1230A1/ buc 1/ 3800,00; 28.
Maşina de gătit tip 1230A1/ buc 1/
2850,00; 29. Cameră frigorifică 8 mc/
buc 1/ 2142,00; 30. Calandru electric
S160/AV/ buc 1/ 1249,30; 31. Uscător
electric ID-25 seria 10066/2007/ buc
1/ 844,45; 32. Uscător electric ID-25
seria 10067/2007/ buc 1/ 844,45;
33.Maşina de spălat rufe ind. 35 kg/
buc 2/ 1655,55; 34. Maşina de spălat
rufe ind. 35 kg/ buc 1/ 1249,50. III.
Cuantumul garanţiei de participare
la licitaţie reprezintă 10% din preţul
de pornire a licitaţiei.Preţurile
de pornire sunt în lei cu T.V.A. IV.
Procedura se va reorganiza la data
de 26.09.2019, orele 12,00, iar în caz
de neadjudecare şi la această procedură, se va reorganiza la data de
03.10.2019, orele 12,00.
l SC Anisilv Impex SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica bunului mobil aflat in patrimoniul societatii, si anume: chioşc
metalic la pretul de 1.350 lei fara
TVA. Licitatia publica are loc in
baza hotararii Adunarii Creditorilor
din 04.06.2019 si 18.06.2019 si a
regulamentului de participare la
licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este 75% din cel stabilit in
raportul de evaluare, respective
pretul de 1.350 lei fara TVA. Licitatiile vor avea loc pe data de:
19.09.2019, 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 orele 12.30 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et.7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l Anunţ. Penitenciarul Giurgiu,
cu sediul in localitatea Giurgiu,
str. Balanoaiei, nr. 12A, jud.

Giurgiu, Romania, cod unic de
inregistrare 13476015, tel.
0246.215.091, fax 0246.213.700,
e-mail pgiurgiu@anp.gov.ro, www.
penitenciarulgiurgiu.ro, organizeaza in data de 01.10.2019 orele
10:00, licitatie publică cu strigare
pentru inchirierea a unui spatiu de
16,83mp, situat în incinta Penitenciarul Giurgiu, în scopul comercializării bunuri şi produse
alimentare şi nealimentare către
persoanele private de libertate.
Persoanele interesate pot solicita
documentaţia de la sediul Penitenciarului Giurgiu prin adresă scrisă
sau pe mail, în zilele lucrătoare, în
perioada 19.09.2019 -27.09.20219.
Licitatia cu strigare se va desfasura in data de 01.10.2019, începând cu ora 10:00. Documentele
de participare se vor depune la
sediul Penitenciarului Giurgiu
pana cel tarziu 30.09.2019,
ora:15.00. Pretul de pornire al
licitatiei privind valoarea chiriei/
mp/luna este de 17,00 lei. Pasul de
licitatie pentru inchiriere este de
10 lei/mp/luna si se va aplica
asupra valorii pretului de pornire.
Garantia de participare, în valoare
de 34.33 lei se va depune în una
din formele precizate in documentatia descriptiva. Alte relatii se pot
obtine la telefon tel. 0246.215.091,
interior 103, d-na Andreea
DROSU, intre orele 09:00 si 14:00,
in zilele lucratoare.
l Primăria oraşului Cernavodă, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanţa, telefon/
fax 0241487121, 0241239578,
primaria@cernavoda.ro, organizează
în data de 08.10.2019, ora 1000, licitaţie publică pentru vânzarea terenurilor:teren în str.Jupiter nr.16, Lot
53, în suprafaţă de 416 mp, identificat cu nr.cadastral şi carte funciară
nr.102423; teren în str.Marte nr.11,
Lot 60, în suprafaţă de 412 mp,
identificat cu nr.cadastral şi carte
funciară nr.102430; teren în str.
Aurorei nr.1, Lot 11, în suprafaţă de
432 mp, identificat cu nr.cadastral şi
carte funciară nr.102384; teren în str.
Prundului, FN, Lot 2, în suprafaţă
de 187 mp, identificat cu nr.cadastral şi carte funciară nr.103817.
Persoanele interesate pot solicita
caietul de sarcini de la Serviciul
Patrimoniu şi Cadastru din cadrul
Primăriei, începând cu data de
19.09.2019. Data limita pentru solicitarea clarificărilor este 25.09.2019.
Data pentru depunerea ofertelor, la
Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de
07.10.2019, ora 1400. Plicurile cu
oferte se vor deschide în data de
08.10.2019, ora 1000, în sala 10 din
cadrul Primăriei Cernavodă.
Persoana de contact – Cioară Mirela.

l Primăria Oraşului Cernavodă,
str.Ovidiu, nr.11, jud.Constanţa,
telefon/fax: 0241.487.121,
0241.239.578, primaria@cernavoda.ro, organizează în data de
08.10.2019, ora 10.00, licitaţie
publică pentru vânzarea terenurilor: -teren în str.Jupiter nr.16,
Lot 53, în suprafaţă de 416mp,
identificat cu nr.cadastral şi carte
funciară nr.102423; -teren în str.
Marte, nr.11, Lot 60, în suprafaţă
de 412mp, identificat cu nr.cadastral şi carte funciară nr.102430;
-teren în str.Aurorei, nr.1, Lot 11,
în suprafaţă de 432mp, identificat
cu nr.cadastral şi carte funciară
nr.102384; -teren în str.Prundului,
FN, Lot 2, în suprafaţă de 187mp,
identificat cu nr.cadastral şi carte
funciară nr.103817. Persoanele
interesate pot solicita caietul de
sarcini de la Serviciul Patrimoniu
şi Cadastru din cadrul Primăriei,
începând cu data de 19.09.2019.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor este 25.09.2019. Data
pentru depunerea ofertelor, la
Centrul de Informare pentru
Cetăţeni din cadrul Primăriei, este
de 07.10.2019, ora 14.00. Plicurile
cu oferte se vor deschide în data
de 08.10.2019, ora 10.00, în sala 10
din cadrul Primăriei Cernavodă,
persoană de contact: Cioară
Mirela.
l Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Călăraşi, cu
sediul în Călăraşi, str.1 Decembrie
1918, nr.1A, Bl. A24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil,
reprezentând fostul spital Dor
Mărunt, af lat în proprietatea
privată a judeţului Călăraşi,
conform Hotărârii Consiliului
Judeţean
Călăraşi
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, prin licitaţie
publică cu strigare, a unui imobil
aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi. Imobilul scos la
vânzare prin licitaţie publică cu
strigare este compus din 11
construcţii, cu suprafaţa
construită totală de 2.099mp şi
teren în suprafaţă măsurată totală
de 23.406mp şi 23.402mp suprafaţa din acte şi reprezintă fostul
spital Dor Mărunt. Imobilul are
numărul cadastral 22560 (nr.vechi
810), înscris în Cartea Funciară
nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii
Dor Mărunt. Preţul de pornire a
licitaţiei publice cu strigare este de
273.920Lei (fără TVA). Dosarul de
licitaţie poate fi procurat zilnic de
la sediul Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public
şi Privat al judeţului Călăraşi, din

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc A24 (Hora),
tronson 3, județul Călăraşi, începând cu data de 19.09.2019, ora
9.00, până pe data de 25.09.2019,
ora 13.00, la preţul de 300Lei.
Garanţia de participare la licitaţie
este de 5.478Lei. Documentele de
participare la licitaţie sunt cele
menţionate în Instrucţiunile
constituite ca anexă la HCJ
nr.262/20.12.2018 şi vor fi depuse
în plicuri sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al
judeţului Călăraşi, cu sediul în
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, până
pe data de 04.10.2019, ora 12.00.
Deschiderea plicurilor va avea loc
în sediul Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public
şi Privat al judeţului Călăraşi în
data de 07.10.2019, ora 10.00, în
prezenţa tuturor ofertanţilor,
urmând ca afişarea listei cu ofertanţii calificaţi Ia licitaţia publică
cu strigare să aibă loc pe data de
07.10.2019, ora 12.00, la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Călăraşi. Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe
a Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Călăraşi, pe
data de 09.10.2019, ora 11.00.
Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa d-nei Enciu Dorina,
telefon: 0342.405.912.

PIERDERI
l Păpulete Romeo, cu domiciliul
în sat Dobrița, com. Runcu, jud.
Gorj, declară pierdut Atestat de
transport marfă, eliberat de ARR
Gorj. Se declară nul.
l Pierdut Anexe cu activităţile
autorizate, eliberate de O.R.C.
Arad, privind autorizarea activităţilor desfăşurate de ARALIA S.A.,
societate înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J 2/618/1991,
având C.U.Î. 1681792, pentru
următoarele puncte de lucru:
MAGAZIN NR. 4, mun Arad, str.
Nucet, nr. 11, bl. 547, sc. C;
MAGAZIN NR. 2-TRAIAN,
mun. Arad, Calea Romanilor, nr.
35-37; MAGAZIN NR. 6, mun.
A r a d , s t r. A b r u d , b l . 2 1 9 ;
MAGAZIN NR. 12, mun. Arad,
str. Plopilor, nr. 1, bl. A43. Le
declar nule.
l Pierdut atestat de sofer transport marfa pe numele ISAROIU
VASILE.
l P i e r d u t H O TA R A R E n r.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
1625/16.07.1998 emisa de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Comisia pentru aplicarea
legii nr. 112/1995.
l Somogyi Othalom SRL, CUI:
31789037, declară pierdute şi nule
certificat înregistrare seria B
nr.3224362 emis în data de
02.02.2017 şi certificate constatatoare nr.3812/02.02.2017 pt.toate
activitățile declarate la sediul
social şi terți.
l Pierdut permis de conducere
emis de Poliția Județului Giurgiu,
atestat transport marfă camioane
şi card tahograf emise de ARR
Giurgiu pe numele Domiloiu
Nicolae. Le declar nule.
l Pierdut certificat IMO: SSD
nr.700/24-25.09.2015 pe numele
Generosu Mihail. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de atestare a
dreptului de proprietate privată
cu numărul 379/2/14.07.1997 pe
numele Acsinescu Carmen, Str.
Vatra Luminoasă, Nr.64. Îl declar
nul.
l Pierdut Certificat de Medic
Specialist Medicină de Familie
eliberat la data de 04.01.2016 cu
nr.27067 de către Ministerul Sănătății, aparținând dr.Bădescu E.
Irina-Oana. Se declară nul.
l S-a pierdut Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti al societăţii 2M Toma
Divers SRL, cu sediul social în
Bucureşti, Sector 6, str. Dealului
nr.3, bl. F3, sc.2, ap.22, et.2, număr
de ordine în Registrul Comerţului
J40/2823/25.02.2004, cod unic de
înregistrare 16173938 din
25.02.2004, îl declar nul. De
asemenea s-a pierdut şi ştampila
rotundă.
l Pierdut adeverinţă achitare
integrală a ap.74 din str. M. Sebastian nr.104, sector 5, pe numele
Apostol Petru şi Elena, declar
nulă.
l Deac Costică declar nulă cartea
de identitate seria D, nr. 260572 a
vehicolului Super Nova nr. B.92.
RFA, cu număr de autentificare
UU 1R5231512993938.

COMEMORĂRI
l S-au împlinit 7 ani de

cînd s-a stins din viață
Romulus Vulpescu.
Dumnezeu să-l
odihnească!
Ileana Vulpescu.

