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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Intermak Inginerie SRL 
angajează un post, ambalator 
manual Cod COR 932101. 
Tel.0722.244.769.

CITATII
l Fazakas Dionisie, Fazakas 
Carol, cu domiciliul necunoscut, în 
calitate de pârâți, sunt citați la 
Judecătoria Odorheiu Secuiesc, în 
data de 06.07.2020, ora 8:30, 
dosarul nr.386/268/2020, obiectul 
dosarului: uzucapiune.

l Se citează numitul Spiridon 
Marinel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun.Galați, bld.Side-
rurgiștilor, nr.44, bl.M5A, sc.1, 
ap.1, jud.Galați, în calitate de 
pârât la Judecătoria Sectorul 5 
București, pentru termenul din 
2 2 . 0 6 . 2 0 2 0 ,  î n  d o s a r u l 
nr.22625/302/2019, ora 9:00, Cam.
P01, Complet c5 minori 2020, 
având ca obiect divorț cu minori.

l Numitul Damian Maricel, cu 
ultimul domiciliu/reședință în sat 
Coțușca, comuna Coțușca, jud.
Botoșani, este chemat în data de 
14 iulie 2020, în intervalul orar 
12:00-14:00, la Judecătoria Dara-
bani în dosarul nr.2078/217/2019, 
în proces de divorț.

l Numitii Mascasan Maria, Mar.
Latis, Salagean Ana, Mar.Sarb, 
Miklos Emil, toti cu domiciliul 
necunoscut sunt citati la Judeca-
toria Turda pe data de 30.06.2020, 
ora-10:00 in calitate de parati in 
dosar c.nr. 5931/328/2019.

l Patrascu Lucia Octavia cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Timisoara, B-dul Take Ionescu, nr. 
10-16, Jud.Timis, este citata la 
Judecatoria Turda pe data de 
23.06.2020, ora- 10:00 in calitate 
d e  p a r a t a  i n  d o s a r  c . n r. 
3340/328/2019.

l Somatie. In temeiul art. 130 al. 
2-4 din Decret Lege nr.115/1938 
Judecatoria Sighisoara invita pe 
cei interesati sa faca opozitie la 
actiunea reclamantului Demeter 
Andras domiciliata in Sovata, str.1 
Mai, nr. 78, jud. Mures, de a se 
constata dobandirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune 
asupra terenului in suprafata de 
1626mp, situat in Sovata, str. 1 
Mai, fara nuamr administrativ, 
jud.Mures, inscris in CF nr. 55023 
Sovata A1, top. 2678/1. Prezenta 
somatie se afiseaza la Judecatoria 
Sighisoara, Primaria Orasului 
Sovata si se va publica pe cheltu-
iala reclamantului intr-un ziar de 
larga raspandire. 

l  B o g y e  I u o n a s ,  S z a b o 
Alexandru, Morovan Ilie, Hilmi 
Gligor, Csortya Simion, Csortya 
Gligor, Csortya Gergely, Csortya 
Peter, Csortya Gabor ,Csortya 
Paraska, Popa Todorika, Popa 
Victoria, sotia lui Kicsinas Simion, 
Popa Gyorgy, Popa Vazul, Popa 
Danja, Dregan Mariuka,sotia lui 
Kaluger Niculai sunt citati in 
16.06.2020 orele -12:00, la Judeca-
toria Turda, in dosar civil 
7141/328/2019 pentru uzucapiune, 
succesiune, partaj.

DIVERSE
l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu. Sngn Romgaz SA 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Conducte și instalații 
pentru punerea în producție a 
sondelor din structura Merii”, 
propus a fi amplasat în comuna 
Rădulești și comuna Adâncata, 
jud.Ialomița, comuna Nuci, jud.
Ilfov, comuna Ciorani, jud.
Prahova. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ialomița, din municipiul 
Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, în 
zilele de luni-joi, între orele 08:00-
16:30, vineri, între orele 8:00-14:00, 
și la sediul titularului, din munici-
piul Târgu Mureș, str.Salcâmilor, 
nr. 23, jud.Mureș, în zilele de 
luni-vineri, în orele de program. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ialomița.

l Vând loc de veci, 3 locuri 
+construcţie, cimitir Bellu Militar, 
7800E. 0765.434.973.

l SC Arafura SRL, titular al 
Planului Urbanistic zonal în 
vederea modificării indicatoriilor 
urbanistici situat în Județul 
Constanța, Orașul Năvodari, zona 
Mamaia Nord Popas 3 Mamaia lot 
10 sau identificat prin număr 
cadastral/CF: 100036, anunță 
publicul interesat că s-a depus 
documentația în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal. Obser-
vațiile publicului se primesc în 
scris la sediul APM Constanța, Str.
Unirii nr.23, zilnic între orele 
08:00-16:00, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția anun-
țului.

l Ministerul Fondurilor Euro-
pene, cu sediul în Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București, în cali-
tate de titular al Programului 
Operațional Regional Bucu-

rești-Ilfov, anunţă publicul inte-
resat asupra iniţierii procesului de 
elaborare a primei versiuni a aces-
tuia, potrivit cerintelor Hotărârii 
de Guvern nr. 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri 
și programe. Prima versiune a 
Programului Operațional Regi-
onal București-Ilfov propus poate 
fi consultată pe site-ul http://mfe.
gov.ro/minister/perioade-de-pro-
gramare/perioada-2021-2027/ și la 
sediul Ministerului Fondurilor 
Europene, din Șos. București-Plo-
iești, nr. 1-1B, Victoria Office 
sector 1, București, secretariat, de 
luni până vineri, între orele 9:00-
14:00. Comentariile si sugestiile 
publicului se primesc la sediul din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București 
și/sau pe adresa de email valen-
tina.niculae@fonduri-ue.ro în 
termen de 15 zile de la data 
prezentului anunț

l Ministerul Fondurilor Euro-
pene, cu sediul în Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București, în cali-
tate de titular al Programului 
Operațional Regional Centru, 
anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a 
primei versiuni a acestuia, potrivit 
cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea proce-
durii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri și programe. 
Prima versiune a Programului 
Operațional Regional Centru  
propus poate fi consultată pe 
site-ul http://mfe.gov.ro/minister/
perioade-de-programare/peri-
oada-2021-2027/și la sediul Minis-
terului Fondurilor Europene, din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București, 
secretariat, de luni până vineri, 
între orele 9:00-14:00. Comenta-
riile si sugestiile publicului se 
primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București și/sau pe 
adresa de email valentina.
niculae@fonduri-ue.ro în termen 
de 15 zile de la data prezentului 
anunț

l Ministerul Fondurilor Euro-
pene, cu sediul în Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București, în cali-
tate de titular al Programului 
Operațional Regional Nord-Est, 
anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a 
primei versiuni a acestuia, potrivit 
cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea proce-
durii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri și programe. 
Prima versiune a Programului 

Operațional Regional  Nord-Est 
propus poate fi consultată pe 
site-ul http://mfe.gov.ro/minister/
perioade-de-programare/peri-
oada-2021-2027/ și la sediul Minis-
terului Fondurilor Europene, din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București, 
secretariat, de luni până vineri, 
între orele 9:00-14:00. Comenta-
riile si sugestiile publicului se 
primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București și/sau pe 
adresa de email valentina.
niculae@fonduri-ue.ro în termen 
de 15 zile de la data prezentului 
anunț

l Ministerul Fondurilor Euro-
pene, cu sediul în Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București, în cali-
tate de titular al Programului 
Operațional Regional Nord-Vest, 
anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a 
primei versiuni a acestuia, potrivit 
cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea proce-
durii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri și programe. 
Prima versiune a Programului 
Operațional Regional Nord-Vest 
propus poate fi consultată pe 
site-ul http://mfe.gov.ro/minister/
perioade-de-programare/peri-
oada-2021-2027/ și la sediul Minis-
terului Fondurilor Europene, din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, 

Victoria Office sector 1, București, 
secretariat, de luni până vineri, 
între orele 9:00-14:00. Comenta-
riile si sugestiile publicului se 
primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București și/sau pe 
adresa de email valentina.
niculae@fonduri-ue.ro în termen 
de 15 zile de la data prezentului 
anunț

l Ministerul Fondurilor Euro-
pene, cu sediul în Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București, în cali-
tate de titular al Programului 
Operaț ional  Regional  Sud 
Muntenia, anunţă publicul inte-
resat asupra iniţierii procesului de 
elaborare a primei versiuni a aces-
tuia, potrivit cerintelor Hotărârii 
de Guvern nr. 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri 
și programe. Prima versiune a 
Programului Operațional Regi-
onal Sud Muntenia propus poate fi 
consultată pe site-ul http://mfe.
gov.ro/minister/perioade-de-pro-
gramare/perioada-2021-2027/ și la 
sediul Ministerului Fondurilor 
Europene, din Șos. București-Plo-
iești, nr. 1-1B, Victoria Office 
sector 1, București, secretariat, de 
luni până vineri, între orele 9:00-
14:00. Comentariile si sugestiile 
publicului se primesc la sediul din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București 

Stimați artiști, 

CREDIDAM va efectua, începând cu data de 15.06.2020, repartiția remunerațiilor 
aferente trimestrelor IV 2019 și I 2020, încasate în perioada 1 decembrie 2019 
–  31 mai 2020 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru 
sursele Radio, TV și Cinema, a sumelor aferente și încasate în perioada 1 decem-
brie 2019 – 31 mai 2020 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), 
pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din 
sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 10.01.2020, 
27.02.2020, 13.03.2020, 13.04.2020 și 22.05.2020 (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 15.06.2020  și  vor  continua  în  lunile iunie și iulie 
2020, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate 
titularilor de drepturi, proporțional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la 
CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM 
de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În cazul în care, 
membrii CREDIDAM/nemembrii nu au înregistrat la CREDIDAM repertoriul care 
înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspundere a plății remunera-
țiilor către aceștia.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiștii interpreți sau executanți 
care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitați să solicite în scris drepturile care 
li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunț reprezintă notificare prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, 
privind dreptul de autor și drepturile conexe (republicată). Potrivit alin.3 din 
art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe (repu-
blicată) revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de 
drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data 
de 05.06.2019, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data 
de 03.08.2020, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.
ro sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respec-
tuos vă solicităm să respectați acest termen (03.08.2020), astfel încât toate resur-
sele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.
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și/sau pe adresa de email valen-
tina.niculae@fonduri-ue.ro în 
termen de 15 zile de la data 
prezentului anunț

l Ministerul Fondurilor Euro-
pene, cu sediul în Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București, în cali-
tate de titular al Programului 
Operațional Regional Sud - Est, 
anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a 
primei versiuni a acestuia, potrivit 
cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri și 
programe. Prima versiune a 
Programului Operațional Regi-
onal  Sud - Est propus poate fi 
consultată pe site-ul http://mfe.
gov.ro/minister/perioade-de-pro-
gramare/perioada-2021-2027/ și la 
sediul Ministerului Fondurilor 
Europene, din Șos. București-Plo-
iești, nr. 1-1B, Victoria Office 
sector 1, București, secretariat, de 
luni până vineri, între orele 9:00-
14:00. Comentariile si sugestiile 
publicului se primesc la sediul din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București 
și/sau pe adresa de email valen-
tina.niculae@fonduri-ue.ro în 
termen de 15 zile de la data 
prezentului anunț

l Ministerul Fondurilor Euro-
pene, cu sediul în Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București, în cali-
tate de titular al Programului 
Operațional Regional Sud-Vest 
Oltenia, anunţă publicul interesat 
asupra iniţierii procesului de 
elaborare a primei versiuni a aces-
tuia, potrivit cerintelor Hotărârii 
de Guvern nr. 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri 
și programe. Prima versiune a 
Programului Operațional Regional 
Sud-Vest Oltenia propus poate fi 
consultată pe site-ul http://mfe.
gov.ro/minister/perioade-de-pro-
gramare/perioada-2021-2027/ și la 
sediul Ministerului Fondurilor 
Europene, din Șos. București-Plo-
iești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 
1, București, secretariat, de luni 
până vineri, între orele 9:00-14:00. 
Comentariile si sugestiile publi-
cului se primesc la sediul din Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București 
și/sau pe adresa de email valen-
tina.niculae@fonduri-ue.ro în 
termen de 15 zile de la data 
prezentului anunț

l Ministerul Fondurilor Euro-
pene, cu sediul în Șos. Bucu-

rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria 
Office sector 1, București, în cali-
tate de titular al Programului 
Operațional Regional Vest, 
anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a 
primei versiuni a acestuia, potrivit 
cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri și 
programe. Prima versiune a 
Programului Operațional Regi-
onal Vest propus poate fi consul-
tată pe site-ul http://mfe.gov.ro/
minister/perioade-de-programare/
perioada-2021-2027/ și la sediul 
Ministerului Fondurilor Euro-
pene, din Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, secretariat, de luni 
până vineri, între orele 9:00-14:00. 
Comentariile si sugestiile publi-
cului se primesc la sediul din Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București 
și/sau pe adresa de email valen-
tina.niculae@fonduri-ue.ro în 
termen de 15 zile de la data 
prezentului anunț

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, în cali-
tate de lichidator judiciar al 
Construct Muntenia General SRL 
desemnat prin hotararea nr. 806 
din data de 28.05.2020, pronun-
ţată de Tribunalul București - 
Secţia a VII -a Civilă, în dosar nr. 
29541/3/2019, notificã deschiderea 
falimentului prin procedură 
simplificată prevazută de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Construct 
Muntenia General SRL, cu sediul 
social în București Sectorul 2, 
Strada Radovanu, Nr. 11, Bloc 44, 
Scara A, Etaj 6, Ap. 38, CUI 
27890954, nr. de ordine în regis-
trul comerţului J40/210/2011.  
Persoanele fizice și juridice care 
înregistrează un drept de creanţă 
împotriva Construct Muntenia 
General SRL vor formula decla-
raţie de creanţă care va fi inregis-
trată la grefa Tribunalul București 
- Secţia a VII-a Civilă, cu referire 
la dosarul nr. 29541/3/2019, în 
urmatoarele condiţii : a) termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor în tabelul 
creanţelor 09.07.2020; b) termenul 
limita pentru verificarea crean-
ţelor, intocmirea, afișarea și comu-
nicarea tabelului preliminar al 
creanţelor 16.07.2020;   c) 
termenul limita pentru definiti-
varea tabelului creanţelor la 
30.07.2020; d) data primei ședinţe 
a adunarii generale a creditorilor 
20.07.2020, ora 14:00; e) adunarea 
generală a asociaţilor Construct 
Muntenia General SRL la data de 

15.06.2020, ora 14:00 la sediul 
lichidatorului judiciar.

l O.M.V Petrom S.A anunta 
publicul interesat asupra luarii de 
catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Braila a deciziei etapei 
de incadrare in procedura de 
evaluare a impactului asupra 
mediului: proiectul “Lucrari de 
suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec 
sondele 705, 706 Oprisenesti”, 
propus a fi amplasat in jud. 
Braila, extravilan UAT Ianca, sat 
Oprisenesti, extravilan, T143, 
(P876/39,  876/40,  876/35, 
876/36/1, 876/37, 876/38, 876/48-
49, T147, P1008, 1015.,  se va 
supune evaluarii impactului 
asupra mediului. Proiectul deci-
ziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate 
la sediul APM Braila - mun. 
Braila, Bd. Independentei, nr. 16, 
Bl. B5, in zilele lucratoare intre 
orele 9:00 - 13:00, precum si la 
u r m a t o a r e a  a d r e s a  d e 
internet www.apmbr.anpm.ro - 
sectiunea Reglementari /Acordul 
de mediu /Drafturi acte reglemen-
tare.  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 Agentiei pentru 
Protectia Mediului Braila. 
Publicul interesat poate depune 
propuneri in ceea ce priveste 
continutul raportului privind 
impactul asupra mediului la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Braila, in termen de 10 
zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a 
Agentiei  pentru Protect ia 
Mediului Braila.

l Friendly Waste Romania 
S.R.L. cu sediul in municipiul 
Bucuresti, sector 2, strada 
Corneliu Botez, nr. 10, corp F, 
parter, birou nr. 1, titular al 
p r o i e c t u l u i  “ D e s f i i n ţ a r e 
Construcţie Existentӑ Pe Teren In 
Suprafata DE 739 MP, Situata In 
Sat Valea Roșie, Judetul Cala-
rasi”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. Cala-
rasi, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul “Desfi-
inţare Construcţie Existentӑ Pe 
Teren In Suprafata De 739 MP, 
Situata In Sat Valea Roșie, 
Judetul Calarasi”, propus a fi 
amplasat in judetul Calarasi, 
comuna Mitreni, satul Valea 
Roșie, Intravilan. 1. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi 

consultate la sediul A.P.M. Cala-
rasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. 
Calarasi, în zilele de luni-vineri, 
între orele 10:00-14:00, precum și 
la următoarea adresă de internet: 
www.apmcl.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l Orașul Sulina, cod fiscal 
4321410, cu sediul în orașul 
Sulina, str. I, nr. 180, județul 
Tulcea, tel/fax: 0240-543001 / 
0240-543661, e-mail: sulina_
p r i m @ y a h o o . c o m  a n u n ț ă 
anularea licitației publice din data 
de 30.06.2020 ora 12.00 ce avea ca 
obiect vânzarea, prin licitație 
publică, a terenului în suprafață 
totală de 131,00 mp., situat în 
intravilanul orașului Sulina, zona 
“A”, pe strada Republicii, nr. 28A, 
județul Tulcea, conform H.C.L. 
20 / 27.02.2020. Hotărârea de 
anulare a licitației s-a datorat 
imposibilității de a adopta măsuri 
corective.

ADUNARI GENERALE
l Convocare: Președintele Consi-
liului de Administraţie al societăţii 
comerciale Tubal - Metalica SA, 
persoană juridică română, cod unic 
de înregistrare 15086795, înmatri-
culată în Registrul Comerţului sub 
nr. J40/13055/2002, cu sediul în 
București- Sector 5, Str. Înclinată 
nr. 129, convoacă adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor Socie-
tăţii la data de 10 Iulie 2020, ora 
09:30, la sediul societăţii din Bucu-
rești- Sector 5, Str. Înclinată nr. 129, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor, ţinut de 
Depozitarul Central SA, la data de 
01 Iulie 2020. Ordinea de zi a 
adunării ordinare va fi următoarea: 
1. Înlocuirea auditorului financiar 
al Societăţii, Am Expert Consult 
2000 SRL, înregistrată la ONRC 
București sub nr. J40/2749/2000, 
CUI 12809120. 2. Numirea audito-
rului financiar P.F.A. Radu Stelian- 
Dumitru, cod fiscal 26599192, cu 
sediul în București, sector 4, 
șoseaua Olteniţei nr. 36, bl. 5D, sc. 
1, et. 5, ap. 22, stabilirea duratei 
contractului de audit financiar și 
aprobarea valorii acestuia. 3. 
Prezentarea rapoartelor de activi-
tate aferente anului 2019, respectiv 
raportul Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii și raportul audi-
torului financiar al Societăţii. 4. 
Discutarea, aprobarea sau modifi-
carea situaţiilor financiare aferente 
anului 2019, fixarea dividentului. 5. 

Adoptarea unei hotărâri cu privire 
la gestiunea Consiliului de Admi-
nistraţie aferentă anului 2019 și 
aprobarea descărcării de gestiune. 
6. Stabilirea bugetului de venituri și 
cheltuieli și a programului de acti-
vitate pentru anul 2020. Începând 
cu data de 10 Iunie 2020, documen-
tele și materialele informative, 
referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi, se pot consulta și 
procura gratuit de la sediul Socie-
tăţii din București- Sector 5, Str. 
Înclinată nr. 129. Acţionarii 
persoane fizice care doresc să fie 
reprezentaţi prin mandatari în 
adunare, sunt rugaţi să completeze 
procuri speciale de reprezentare ce 
vor fi puse la dispoziţia acestora 
începând cu data de 05 Iulie 2020 
la sediul Societăţii. În cazul în care 
adunarea nu se va putea ţine la 
prima convocare, a doua convocare 
este pentru data de 11 Iulie 2020, la 
ora 09:30, în același loc, respectiv 
sediul societăţii din București- 
Sector 5, Str. Înclinată nr. 129. 
Prezenta convocare se face în 
conformitate cu dispoziţiile legale 
prevăzute de art.117 și următoarele 
din Legea 31/1990 (Republicată). 
Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie, Ing. Ghiţă Gheorghe.

l Convocare: Președintele Consi-
liului de Administraţie al societăţii 
comerciale SC Tubal - COM SA, 
persoană juridică română, cod 
unic de înregistrare 15086787, 
înmatriculată în Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/13056/2002, cu 
sediul în București- Sector 5, Str. 
Înclinată nr. 129, convoacă 
adunarea generală ordinară a acţi-
onarilor Societăţii la data de 10 
Iulie 2020, ora 10:30, la sediul 
societăţii din București- Sector 5, 
Str. Înclinată nr. 129, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor, ţinut de Depozitarul 
Central SA, la data de 01 Iulie 
2020. Ordinea de zi a adunării 
ordinare va fi următoarea: 1. Înlo-
cuirea auditorului financiar al 
Societăţii, AM Expert Consult 
2000 SRL, înregistrată la ONRC 
București sub nr. J40/2749/2000, 
CUI 12809120. 2. Numirea audito-
rului financiar P.F.A. Radu 
Stelian- Dumitru, cod fiscal 
26599192, cu sediul în București, 
sector 4, șoseaua Olteniţei nr. 36, 
bl. 5D, sc. 1, et. 5, ap. 22, stabilirea 
duratei contractului de audit 
financiar și aprobarea valorii aces-
tuia. 3. Prezentarea rapoartelor de 
activitate aferente anului 2019, 
respectiv raportul Consiliului de 
Administraţie al Societăţii și 
raportul auditorului financiar al 
Societăţii. 4. Discutarea, aprobarea 
sau modificarea situaţiilor finan-
ciare aferente anului 2019, fixarea 
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dividentului. 5. Adoptarea unei 
hotărâri cu privire la gestiunea 
Consiliului de Administraţie 
aferentă anului 2019 si aprobarea 
descărcării de gestiune. 6. Stabi-
lirea bugetului de venituri şi cheltu-
ieli şi a programului de activitate 
pentru anul 2020. Începând cu 
data de 10 Iunie 2020, documentele 
şi materialele informative, referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi, se pot consulta şi 
procura gratuit de la sediul Socie-
tăţii din Bucureşti- Sector 5, Str. 
Înclinată nr. 129. Acţionarii 
persoane fizice care doresc să fie 
reprezentaţi prin mandatari în 
adunare, sunt rugaţi să completeze 
procuri speciale de reprezentare ce 
vor fi puse la dispoziţia acestora 
începând cu data de 05 Iulie 2020 
la sediul Societăţii. În cazul în care 
adunarea nu se va putea ţine la 
prima convocare, a doua convocare 
este pentru data de 11 Iulie 2020, la 
ora 10:30, în acelaşi loc, respectiv 
sediul societăţii din Bucureşti- 
Sector 5, Str. Înclinată nr. 129. 
Prezenta convocare se face în 
conformitate cu dispoziţiile legale 
prevăzute de art.117 şi următoarele 
din Legea 31/1990 (Republicată). 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie, Ing. Ghita Gheorghe.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor IFMA 
Imobiliare S.A.: Consiliul de admi-
nistraţie al societăţii IFMA Imobi-
liare S.A. Bucureşti, cu sediul în 
Calea Giuleşti nr. 6-8, sector 6, 
inregistrata la Registrul Comer-
tului cu nr. J40/2290/2008, CUI 
25157095 in conformitate cu 
prevederile art.117 alin.(1) din 
Legea nr. 31/1990, modificată şi 
completată, Convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
la data de 09.07.2020 ora 11:00, la 
adresa din Bucureşti ,  Șos. 
Nordului nr. 24-26, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă 18.06.2020. În situaţia în 
care, la prima convocare nu vor fi 
îndeplinite condiţiile de cvorum, 
adunarea se va întruni la a doua 
convocare, în condiţile legii, la 
data de 10.07.2020, ora 11:00, în 
aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine 
de zi. La Adunarea Generală Ordi-
nară sunt îndreptăţiţi să participe 
şi să voteze acţionarii înscrişi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
18.06.2020, stabilită ca dată de 
refer inţă .  Part ic iparea  la 
Adunarea Generală Ordinară se 
face în conformitate cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
precum şi cu prevederile legale 
aplicabile societăţilor comerciale 
pe acţiuni. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual 

sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) 
de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; şi 
b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Acţionarii pot participa fie 
personal, fie prin reprezentant, 
prin acordarea unei procuri 
speciale altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un 
exemplar original al procurii 
speciale se va depune la sediul 
social al Societăţii cu 48 de ore 
înainte de adunare. Lista cuprin-
zând informaţiile cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională a persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator, documentele şi 
materialele informative referitoare 
la problemele incluse pe ordinea 
de zi se va afla la dispoziţia acţio-
narilor, începând cu data de 
19.06.2020 la adresa din Bucureşti, 
Șos. Nordului nr. 24-26, sector 1, 
putând fi consultata şi completată 
de aceştia. Ordinea de Zi: 1. 
Prezentarea Raportului Consi-
liului de administraţie pentru 
exerciţiul financiar al anului 2019. 
2. Prezentarea şi aprobarea situaţi-
ilor financiare pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 
2019. 3. Aprobarea descărcării de 
gestiune a membrilor consiliului 
de administraţie pe anul 2019. 4. 
Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2020. 5. 
Aprobarea mandatării Dlui 
Stefanut Catalin Roman şi Dlui 
Petru Ion Vaduva, împreună sau 
individual, cu posibilitatea de 
substituire, pentru a încheia şi/sau 
semna în numele Societăţii şi/sau 
al acţionarilor Societăţii hotărârile 
prezentei Adunări Generale Ordi-
nare şi pentru a efectua toate 
formalităţile legale pentru înregis-
trare, publicitate, opozabilitate, 
executare şi publicare a hotărârilor 
adoptate, precum şi pentru a 
depune, prelua acte şi semna în 
acest scop în numele Societăţii, în 
relaţia cu Oficiul Registrului 
Comerţului şi alte entităţi publice 
sau private. Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie, Roman 
Ștefănuț Cătălin.

LICITATII
l 1. Informaţii generale privind 
concedentul: denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava str. 
Constantin Langa nr. 93, comuna 

Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi 
E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: teren 
in suprafata de 4000 mp, NC 
90396 intravilan PUG extins sat 
Uricani, domeniul privat al 
comunei Miroslava pentru 
construire hala depozitare si 
parcare auto. Redevența: este de 
minim:- 0,67 euro/mp/an. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: persoanele 
interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire; Denumirea şi adresa 
compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: birou achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: costul docu-
mentaţiei este de 50 lei şi se poate 
achita odata cu solicitarea efec-
tuată în acest sens; 5. Data limită 
pentru solicitare clarificări: 
22.06.2020, orele 16.00. 6. Infor-
maţii privind ofertele: Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
29.06.2020, orele 16.00; Adresa la 
care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat 
Miroslava, comuna Miroslava, 
judeţul Iasi, cod postal 707305; 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 7. 
Data şi locul unde se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 30.06.2020, orele 11.00 la 
sediul Primăriei com. Miroslava, 
judeţul Iaşi 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, şi 
adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Judeţean Iaşi, Secţia contencios 
administrativ, Str. Anastasie Panu 
nr. 26, Iaşi, jud. Iasi, cod 700020, 
tel. 0232/213332; fax. 219899; 
e-mail: admin.isisjudx01.is@mail.
mfinante.gva.ro 9. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 05.06.2020. 

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul: denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava, str. 
Constantin Langa nr. 93, comuna 
Miroslava, cod 707305, Jud. Iaşi, 
E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: teren 

in suprafata de 2000 mp, NC 
90616 intravilan PUG extins sat 
Bratuleni, domeniul privat al 
comunei Miroslava pentru 
construire hala productie. Rede-
vența: este de minim:- 1324 euro/
an pentru intreaga suprafata. 3. 
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: persoanele 
interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire; Denumirea şi adresa 
compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: birou achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: costul docu-
mentaţiei este de 50 lei şi se poate 
achita odata cu solicitarea efec-
tuată în acest sens; 5. Data limită 
pentru solicitare clarificări: 
22.06.2020, orele 16.00. 6. Infor-
maţii privind ofertele: Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
29.06.2020, orele 16.00; Adresa la 
care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat 
Miroslava, comuna Miroslava, 
judeţul Iasi, cod postal 707305; 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 7. 
Data şi locul unde se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 30.06.2020, orele 10.00 la 
sediul Primăriei com. Miroslava, 
judeţul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon , telefax, şi 
adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Judeţean Iaşi, Secţia contencios 
administrativ, Str. Anastasie Panu 
nr. 26, Iaşi, jud. Iasi, cod 700020, 
tel. 0232/213332; fax. 219899; 
e-mail: admin.isisjudx01.is@mail.

mfinante.gva.ro 9. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 05.06.2020.  

l SC Domaine Vinarte SRL, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, 
Strada Dragoş-Vodă, nr. 54, Sector 
2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti, sub nr.
J40/13281/2016, CUI:RO36618569, 
în calitate de beneficiar al Progra-
mului de Investiții „Modernizarea 
cramei Starmina şi mărirea capaci-
tății de producție prin achiziții de 
utilaje şi echipamente de vinificație 
la SC Domaine Vinarte SRL’’, 
finanțat prin Programul Național 
de Sprijin al României în sectorul 
vitivinicol 2019-2023 (PNS), vă 
invită să prezentați ofertele Dvs de 
utilaje şi echipamente de vinificație 
pentru Programul aprobat spre 
finanțare (Notificare APIA 
nr.8027/04.03.2020). 1. Obiectul 
contractului: achiziție utilaje şi 
echipamente de vinificație cramă. 
2. Valoare estimativă contract achi-
ziție utilaje şi echipamente vinifi-
cație cramă: 311.089,43Lei fără 
TVA. 3. Durata contractului: 90 
zile sau până la finalizarea obiec-
tului contractului. 4. Criteriul de 
atribuire: oferta cea mai avanta-
joasă din punct de vedere 
economic. 5. Data limită de depu-
nere a ofertei: 15.06.2020, ora 
16:00, la punctul de lucru al 
Domaine Vinarte SRL, situat în 
Crama Starmina,  Comuna 
Rogova, Jud.Mehedinți. 6.Data, 
ora şi locul deschiderii ofertelor: 
16.06.2020, ora 10:00, la punctul de 
lucru al Domaine Vinarte SRL, 
situat în Crama Starmina, Comuna 
Rogova, Jud.Mehedinți. 7. Adresa, 
numărul de telefon şi adresa de 
email la care se poate solicita 
caietul de sarcini cu lista de utilaje 
şi documentația de atribuire: 
Domaine Vinarte SRL, punctul de 
lucru situat în Crama Starmina, 
Comuna Rogova, Jud.Mehedinți, 
tel.0723.681.448, email: iustin.
urucu@vinarte.ro. Aşteptăm oferta 

ANUNȚ licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate și fără 
stăpân. Consiliul Local al Municipiului Galați prin Primăria Municipiului Galați - Comisia de licitație numită prin 
Dispoziția Primarului nr. 3146/17.07.2018, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează licitație 
publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate și fără stăpân, 
care au trecut în domeniul privat al Municipiului Galați. 1. Denumirea și adresa instituției publice 
organizatoare a licitației: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Comisia de Licitație Numită prin 
Dispoziția Primarului nr. 3146/17.07.2018, telefon: 0236/307.718, cod fiscal: 3814810. 2. Locul unde pot fi 
văzute bunurile: Galați, depozitele Primăriei - str. Zimbrului, str. Tunelului și Parcarea de Tiruri din str. Macului. 
Bunurile pot fi văzute până la data organizării licitației publice deschise, cu strigare. 3. Adresa, data și ora 
ținerii ședinței de licitație, pentru vânzarea bunurilor: Ședința de licitație publică, deschisă, cu strigare, va 
avea loc în data de 25.06.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54. 4. Data 
de desfășurare a următoarei licitații, în caz de neadjudecare: - Data de 02.07.2020; - Data de 09.07.2020. 5. 
Informații suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzării: - Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru 
Eugen. 6. Documente necesare pentru înscrierea la licitație: - Dovada achitării garanției de participare la 
licitație, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galați; - Copie Certificat 
de Înmatriculare la Registrul Comerțului, pentru persoanele juridice române, din care să rezulte vechimea 
societății participante, de minim 5 ani; - Certificat de atestare fiscală, emis de Administrația Finanțelor  Publice, 
din care să rezulte faptul că participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare fiscală, emis de 
Direcția de Taxe și Impozite Locale, prin care să se ateste faptul că participantul nu are datorii la bugetul local; - 
Autorizație de mediu, referitoare la colectarea, dezmembrarea și tratarea mașinilor uzate, valabilă la data 
licitației. Documentele de participare la licitație se vor depune în plic sigilat, începând cu data de 05.06.2020, 
până la data de 24.06.2020 la Registratura Generală a Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.
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dumneavoastră până la termenul 
limită menționat anterior. Pentru 
informații suplimentare și alte 
detalii tehnice, ne puteți contacta la 
telefon: 0723.681.448, e-mail: 
iustin.urucu@vinarte.ro, persoană 
de contact: Dl. Iustin Urucu.

l Primăria Poroschia, cu sediul în 
com.Poroschia, jud.Teleorman, str. 
Dunării, nr. 209, cod fiscal 
4469027, organizează licitație 
publică pentru vânzarea unui 
apartament aparţinând dome-
niului privat de interes local al 
comunei Poroschia, situat în 
Comuna Poroschia, scara A, etaj 
1, ap. 2, jud.Teleorman, identificat 
cu numărul cadastral 20461-C1-
U6, CF nr. 20461-C1-U6. Licitația 
va avea loc în data de 02 iulie 
2020, ora 11:00, la sediul Primăriei 
comunei Poroschia. Documentația 
de licitație poate fi studiată și achi-
ziționată, contra cost, la sediul 
Primăriei comunei Poroschia. 
Informații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei comunei 
Poroschia, telefon: 0247.318.787.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str.Bld.Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.1, jud.Olt, organizează, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al 
mun.Slatina nr.83/28.04.2020, la 
data de 18.06.2020, ora 10:00, 
licitație publică pentru închiri-
erea spațiului destinat comerț 
alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic și de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foișor 
din lemn în suprafață construită 
la sol de 27,35mp, iar suprafața 
utilă de 23,65mp. Procurarea 
documentației pentru partici-
parea la licitație se face de la 
Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str.Bld.Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr. 1, jud.Olt, persoană de 
contact Cirstea Lidia, telefon/fax: 
0349.881.148, e-mail: csmsla-
tina@yahoo.com. Depunerea 
ofertelor se face la sediul 
Clubului Sportiv Municipal 
S la t ina  până  la  data  de 
17.06.2020, ora 12:00.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională marfă pe numele Nagy 
Gyozo Istvan, în Carei, în data de 
31 mai 2020. Se declară nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.41552/26.11.2018 al SC Trust 
D o i n a  S R L ,  T g . N e a m ț , 
J27/5/2015, CUI:33942659. Îl 
declar nul.

l Subscrisa Asociația IDO Dance, 
cu sediul în str.Ghidigeni, nr. 40, 
corp C, sc.1, et. Mansarda 2, ap.21, 
București, sector 5, CIF:28612484, 
declar pierdute următoarele acte 
ale asociației: Certificat de înregis-
trare fiscală A0680192/09.06.2011, 
Certificat de înscriere a persoanei 
juridice fără scop patrimonial nr. 
153/09.11.2010, emis de Judecă-
toria Sectorului 1 București.

l Best4pets Europe SRL, cu 
sediul in Sat Sitaru, jud.Ilfov, 
CUI-41047663, inresitrata la 
ORC: J23/1960/2019, declara 
pierdut Certificatul Constatator al 

punctului de lucru din Constanta, 
str.Traian nr. 5, Anexa C2 si C3, 
et.1, apt-1/2, jud. Constanta. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator nr. 
24686 din 26.05.2010, eliberat de 
ORC Neamt, pentru firma Mondo 
Consterm SRL, J 27/1252/2006, 
CUI 19141337. Il declar nul.

l Cabinet Individual de Insol-
vență Grigorian Andreea - Gina, 
C.I.F. 25259222, cu sediul în mun. 
Iași, șos.Ștefan cel Mare și Sfânt, 
nr. 4, complex Exclusive Resi-
dence, bloc A2, demisol, spațiul 
nr.6, Cod postal: 700498, jud.Iași, 
declară pierdute certificatele 
constatatoare originale si certifi-
catul de înregistrare original, 
pentru următoarele societăți„Ro-
dioan Tătaru” S.R.L. cu sediul în 
sat Brețcu, com. Brețcu, nr. 724, 
jud. Covasna, număr de ordine în 
registrul comerțului J14/157/2009; 
CUI 25645150; Tehno Cons 
Trans” S.R.L cu sediul în mun. 
Tulcea, str. Constructorilor, nr. 4, 
bl. I2, sc. B, et. 3, ap. 58-59, jud. 

Tulcea, număr de ordine în regis-
trul comerțului J36/230/2007; CUI 
21585757

l Se declară pierdut carnet 
student și legitimație student 
pentru gratuitate la transport, 
titular Pop Sergiu.

l Subscrisa, We Power Team 
SRL, cu sediul social in 
Constanta, str.Cristea Geor-
gescu nr. 11, demisol, jud.
Constanta, CUI-33061527, 
J13/777/2014, declara pierdut 
si, pe cale de consecinta, nul in 
integralitate, Certificatul 
Constatator emis de ORC-Con-
stanta conform art. 15 din 
Legea nr. 359/2004 eliberat la 
15.04.2014 in baza declaratiei 
tip model 2 nr. 26322 din 
03.04.2014 (activitati autorizate 
la terti) si Certificatul Consta-
tator emis de ORC Constanta 
conform art. 15 din Legea nr. 
359/2004 eliberat la 15.04.2014 
in baza declaratiei tip model 2 
nr. 26322 din 03.04.2014 (activi-
tati autorizate la sediul social).


