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OFERTE SERVICIU
l SC PAN DAVID SIM angajează 
șoferi autoturisme și camionete. 
Telefon: 0722.687.784.

l SC angajează muncitori calificați 
și necalificați- apă și canalizare, 
șofer bobcat și buldoexcavator. 
Oferim cazare. Salariu motivați-
onal. Tel.0755.567.846.

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

l Erată. Primăria Comunei Teasc, 
judeţul Dolj, anunță următoarea 
rectificare la anunţul publicat în 
ziarul Jurnalul, din 14.06.2019, 
rubrica Oferte serviciu: în loc de 
„inspector” se va citi „consilier 
juridic”. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Scoala Gimnaziala Nr.5 Galati, 
cu sediul in localitatea GalatI, 
judetul Galati, Str. Gorunului, 
Nr.6B, organizeaza concurs in data 
de 01 iulie 2019 pentru ocuparea 
functiei contractuale vacante, de 
paznic 1 (M) -1 post (1 norma). 
Concursul se va desfasura astfel: 
-Proba scrisa in data de: 01 iulie 
2019, ora 10:00 -Proba interviu in 
data de: 04 iulie 2019, ora 10:00 
Pentru participarea la concurs 
candidatii trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: -absolvent 
(studii 10 clase); -curs calificare 
profesionala pentru exercitarea 
profesiei de agent de paza/ securi-
tate si ordine (atestat); -minimum 3 
(trei) ani vechime in specialitate; 
-domiciliu stabil in Municipiul 
Galati; -recomandare de la ultimul 
loc de munca. Candidatii vor 
depune dosarele de participare la 
Concurs intre 18-21.06.2019, intre 
orele 09:00-14:00, la secretariatul 
scolii gimnaziale nr.5 Galati. Relatii 
suplimentare la: secretariatul scolii 
gimnaziale nr.5 Galati, persoana de 
contact: secretar Cibotaru Germina, 
telefon 0236.46.83.66

l Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. Subscrisa 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
RFO nr. 0649, având CUI 31215824, 
prin reprezentant ec. Popescu Emil, 
în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC Agentia de Paza 93 
Guard Security SRL – în falimen-
t,in bankruptcy, en faillite, cu sediul 
în Dr.Tr.Severin, str.Independentei, 
nr. 9, corp 1, cam.4, parter, jud.
M e h e d i n ţ i ,  C I F : 3 2 2 9 5 3 7 6 , 
J25/312/2013, în temeiul dispoziți-
ilor art. 61 din Legea 85/2014 anga-

jeaza contabil autorizat pentru 
efectuarea operațiunilor de evidență 
contabilă ale debitoarei Sc Agentia 
de Paza 93 Guard Security SRL. 
Lichidatoruljudiciar precizează 
faptul că ofertele cu privire la efec-
tuarea operatiunilor de evidenta 
contabila trebuie să cuprindă: 
-onorariul solicitat pentru efectu-
area procedurilor de evidenta conta-
bila/depunere declaratii fiscale 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite și contribuții); Ofer-
tele pot fi transmise prin email 
office@consultant-insolventa.ro sau 
direct la sediul din Dr.Tr. Severin, 
str. Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinți  până la data de 25.06.2019 
orele 12:00. Lichidator  judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, ec. 
Popescu Emil.

l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul 
în Ineu, str.Republicii, nr.2, jud.
Arad, organizează în data de 
11.07.2019, ora 09.00 concurs, 
conform HG 286/2011 și HG 1027/
noiembrie 2014, pentru următorul 
post contractual vacant: -un post 
muncitor calificat în cadrul Servi-
ciului Administrativ. Concursul 
constă în proba scrisă, care va avea 
loc în data de 11.07.2019, ora 09.00, 
și  proba practică în data de 
11.07.2019, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Orășenesc Ineu. Condiții 
de participare: 1.Condiții generale: 
-pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute la art.3 din 
HGR 286/2011. 2.Condiții specifice: 
-diplomă de absolvire școală profe-
sională; -vechime minim 6 luni. 
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 
Orășenesc Ineu. Relații suplimen-
tare la sediul Spitalului Orășenesc 
Ineu, persoană de contact: Haragea 
Adina, telefon: 0254.511.220.

l Liceul Tehnologic de Vest, cu 
sediul în localitatea Timișoara, str.
Bulevardul  Regele Carol I, nr.11, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: numele funcției: 
administrator financiar. Număr 
pos tur i :  0 ,25 ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.07.2019, ora 10.00; 
-Proba  pract ică  în  data  de 
26.07.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare 
economice; -vechime: 7 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-

ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Liceului Tehnologic 
de Vest Municipiul Timișoara. 
Relaţii suplimentare la sediul: Timi-
șoara, Bulevardul Regele Carol I, 
nr.11 persoană de contact: Sincu 
Carmen, telefon: 0256.493.026.        

l Liceul Tehnologic de Vest, cu 
sediul în localitatea Timișoara, str.
Bulevardul Regele Carol I, nr.11, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: numele funcției: 
muncitor calificat. Număr posturi: 
0 , 5 0 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.07.2019, ora 10.00; 
-Proba  pract ică  în  data  de 
26.07.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii generale; 
-diplomă de calificare muncitor 
întreţinere; -vechime: 5 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Liceului Tehnologic 
de Vest Municipiul Timișoara. 
Relaţii suplimentare la sediul: Timi-
șoara, Bulevardul Regele Carol I, 
nr.11, persoană de contact: Sincu 
Carmen, telefon: 0256.493.026.            

l Liceul Tehnologic de Vest, cu 
sediul în localitatea Timișoara, str.
Bulevardul Regele Carol I, nr.11, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: numele funcției: 
muncitor necalificat.  Număr 
pos tur i :  1 ,00 ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.07.2019, ora 10.00; 
-Proba  pract ică  în  data  de 
26.07.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii generale; 
-vechime: 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic de Vest 
Municipiul Timișoara. Relaţii supli-
mentare la sediul: Timișoara, Bule-
vardul Regele Carol I, nr.11, 
persoană de contact: Sincu Carmen, 
telefon: 0256.493.026.         

l Primăria Comuna Șuncuiuș, cu 
sediul în localitatea Șuncuiuș, str.
Aurel Vlaicu, nr.439, judeţul Bihor, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de operator instalații apă și 
canalizare, 1 post, conform Hotă-
rârii de Guvern nr.286/23.03.2011. 

Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 11.07.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
15.07.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: liceu cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime: 
minim 10 ani în meseria domeniu; 
-curs de calificare în domeniul insta-
lații sanitare; -permis de conducere 
categoria B; -apt din punct de 
vedere medical, fizic pentru efectu-
area serviciului; -abilități de comu-
nicare  ș i  muncă în  echipă , 
capacitate de analiză și sinteză, 
gândire logică, seriozitate și corecti-
tudine.  Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comuna Șuncuiuș. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comuna Șuncuiuș, persoană de 
contact: secretar Groze Nicolae, 
telefon: 0259.444.010, e-mail: 
primaria.suncuius@cjbihor.ro.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Dâmbovița organizează în data de 
15.07.2019, ora 10.00, la sediul din 
strada I.C. Vissarion, nr.1, în limita 
posturilor vacante prevăzute în 
statul de funcții, concurs sau 
examen pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante corespunză-
toare unor funcții contractuale de 
execuție: -1 post de psiholog stagiar 
în cadrul Complexului de Servicii 
Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”; 
-1 post de kinetoterapeut în cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Târgoviște „Casa Soarelui”; -1 post 
de psiholog practicant în cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Târgoviște „Floare de Colț”; -1 post 
de logoped debutant în cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Găești; -1 post de asistent social 
practicant în cadrul Centrului de 
Servicii Comunitare „Floarea 
Speranței” Pucioasa. I.Probele 
stabilite pentru concurs sau examen: 
a)selecția dosarelor de înscriere; b)
proba scrisă; c) interviul; II.Condiții 
de participare la concursul sau 
examenul  organizat  pentru 
ocuparea posturilor vacante cores-
punzătoare unor funcții contrac-
tuale de execuție: 1.Poate participa 
la concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant orice 
persoană care îndeplinește urmă-
toarele condiții generale: a) are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
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 exer-
ciţiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f)îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 2.Poate 
participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant de 
psiholog stagiar (S) din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Târgoviș te  „Casa  Soare lu i” 
persoana care îndeplinește urmă-
toarele condiții specifice: a)studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
în domeniul Științe sociale, speciali-
zarea Psihologie; 3.Poate participa 
la concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant de kineto-
terapeut (S) din cadrul Complexului 
de Servicii Sociale Târgoviște „Casa 
Soarelui” persoana care îndepli-
nește următoarele condiții specifice: 
a)studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, specializarea Kinetote-
rapie; b)vechimea minim 1 an în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției. 4.Poate parti-
cipa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant de 
psiholog practicant (S) din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Târgoviște „Floare de Colț” 
persoana care îndeplinește urmă-
toarele condiții specifice: a)studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
în domeniul Științe sociale, speciali-
zarea Psihologie; b)vechimea minim 
1 an în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției. 5.Poate 
participa la concursul sau examenul 
pentru ocuparea postului vacant de 
logoped debutant (S) din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale 
Găești persoana care îndeplinește 
următoarele condiții specifice: a)
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
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vite cu diplomă de licență sau echi-
valentă, în domeniul Științe sociale, 
specializarea Psihologie/Psihopeda-
gogie specială. 6.Poate participa la 
concursul sau examenul pentru 
ocuparea postului vacant de asistent 
social practicant (S) din cadrul 
Centrului de Servicii Comunitare 
„Floarea Speranței” Pucioasa 
persoana care îndeplinește următoa-
rele condiții specifice: a)studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
în domeniul Științelor sociale, 
Specializarea Asistență socială sau 
în domeniul Științelor umaniste și 
arte, specializarea Teologie asistență 
socială; b)vechimea minim 1 an în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției. III. Calendarul de 
desfășurare a concursului sau 
examenului: -în vederea participării 
la concurs sau examen, candidații 
depun dosarul de concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului pentru ocuparea 
posturilor vacante, la sediul Direc-
ției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dâmbovița, din 
str.I.C.Vissarion, nr.1, la Serviciul 
Resurse Umane, persoană de 
contact: inspector Olteanu Georgia-
na-Loredana, secretarul comisiei de 
concurs; -proba scrisă se organi-
zează în data de 15 iulie 2019, ora 
10.00, la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția 
C o p i l u l u i  D â m b o v i ț a ,  d i n 
str.I.C.Vissarion, nr.1; -interviul se 
susține în data de 19 iulie 2019, ora 
10.00, la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția 
C o p i l u l u i  D â m b o v i ț a ,  d i n 
str.I.C.Vissarion, nr.1; -secretar 
comisie de concurs: inspector 
Olteanu Georgiana-Loredana din 
cadrul Serviciului Resurse Umane, 
de la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copi-
l u l u i  D â m b o v i ț a ,  d i n 
str.I.C.Vissarion, nr.1, telefon: 
0245.217.686/0245.614.615.

l UAT Oraș Ovidiu, cu sediul în 
localitatea Ovidiu, str.Sănătăţii, nr.7, 
județul Constanța, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de natură contractuală: 
îngrijitor -pe o perioadă nedetermi-
nată din cadrul Compartimentului 
Administrativ al Serviciului Tehnic 
și ADPP. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii  medii /studii  generale; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 6 
luni. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba practică în data de 
11.07.2019, ora 10.00, la sediul insti-
tuției; -proba interviu se afișează o 
dată cu rezultatul probei practice, la 

sediul instituției. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
10 zile lucrătoare de la afișare, la 
sediul instituției. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul insti-
tuţiei și la telefon: 0241.255.340/115.

l Școala Gimnazială, comuna 
Milcoiu, anunță concursul pentru 
ocuparea posturilor în cadrul 
Proiectului „Educația -Calea spre 
un viitor mai bun”: 1.învățător 
„Școală după școală” -1 post. Acti-
vitățile educative se vor desfășura în 
perioada 01.09.2019/28.02.2021. 
Condiții generale: -minim 3 ani 
experiență; -studii superioare de 
lungă durată; -îndeplinește alte 
condiții generale în funcție de speci-
ficul domeniului. Documente nece-
sare înscrierii la concurs: -cerere de 
înscriere; -scrisoare de intenție; 
-copie buletin; -copie acte studii 
specialitate; -CV Europass; -adeve-
rință medicală; -declarație pe 
propria răspundere sau cazier; -alte 
acte ce dovedesc pregătirea profesi-
onală. Criteriile și probele de 
selecție: -examen pe bază de dosar. 
Calendar concurs: 1.Dosarul se va 
depune la Școala Gimnazială 
Comuna Milcoiu în perioada 8-9 
iulie 2019; 2.Verificarea și evaluarea 
dosarelor de examen: 10 iulie; 
3.Publicarea rezultatelor: 10 iulie; 4. 
Depunerea contestațiilor: 11 iulie; 
5.Rezolvarea contestațiilor: 12 iulie; 
6.Publicarea rezultatelor finale: 15 
iulie.

l Agenţia Naţională pentru Romi 
organizează concurs  pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de execuţie: 1 post de 
execuţie –Expert -grad IA –
SEAAPRU: -studii superioare  
absolvite cu diploma de licenţă în 
unul din  domeniile știinţelor  
economice; -vechimea în speciali-
tatea cerută de post –minim 3 ani 
experienţă într-o poziţie similară; 
-cunoștințe operare PC(Word, 
Excel); -curs în domeniul achiziţiilor 
publice. Concursul va avea loc la 
sediul din Splaiul Independenței, nr. 
202 A, etaj 8, sector 6, București, în 
data de  11.07.2019, ora 10.00 proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se pot 
depune până cel târziu la data de 
03.07.2019 ora 16.00. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  s e c r e t a r i a t 
A.N.R.(doamna Cristina Dobre –
Expert), telefon 021.311.30.48 sau 
pe pagina de internet www.anr.gov.
ro.

l În anunțul Agenției Naționale 
pentru Plăți și Inspectie Socială, 
pentru ocuparea unui post contrac-
tual de execuție vacant, pe perioadă 
nedeterminată, înregistrat cu nr. 
211.750, publicat în Monitorul 
Oficial partea a III-a, nr. 674 din 14 

iunie 2019, se va face următoarea 
rectificare: În loc de; “Data de susți-
nere a probei scrise –09.06.2019, ora 
09.00. Proba interviu se va susține în 
data de 11.06.2019, ora 14:00.” se va 
citi; “Data de susținere a probei 
scrise -09.07.2019, ora 09.00. Proba 
interviu se va susține în data de 
11.07.2019, ora 14:00.” Celelalte 
informații din anunț rămân nemo-
dificate.

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

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin procedura 
s impl i f i ca ta  in  dosaru l  nr. 
5550/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform sentintei nr.552 din 
30.05.2019 privind pe SC Yapidek 
Ega Construction SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 12.07.2019, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
12.08.2019, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 12.09.2019.

l S.C. L Grey Agriculture S.R.L., 
CUI 30996158, nr. de înmatriculare 
l a  R e g i s t r u l  c o m e r ț u l u i 
J35/3022/2012, cod CAEN 0111 
profil de activitate „Cultivarea cere-
alelor (exclusiv orez), a plantelor 
leguminoase și a plantelor producă-
toare de seminţe oleaginoase”, Tel: 
0748811462, cu sediul în municipiul 
Timișoara, p-ţa Unirii nr. 9, camera 
2, etaj P, ap 2., jud. Timiș, dorește ca 
să obţină  aviz de gospodarire a 
apelor  faza DTAC pentru investiția 
„anexă în exploataţie agricolă – înfi-
ințare capacitate pentru depozitare 
cereale - proiect finanțat prin pndr 
masura 4.2”, la punctul de lucru din 
comuna Liebling, sat Iosif, teren 
extravilan, FN, CF 307247-Liebling. 
Documentaţia se poate consulta fie 
la sediul beneficiarului, mobil 
0748811462, fie la A.N. „Apele 
Române”, Direcţia Apelor Banat.

l Mates Monica PFA, în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de înca-
drare, conform HG 1076/2004, în 
vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru PUZ -Elaborare documen-
taţie PUZ introducere teren în 
intravilan și documentaţie pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
extindere și schimbare destinaţie 
corp C1 din casă în pensiune agro-
turistică, din com.Beliș, loc.Beliș, 
nr.427B, jud.Cluj. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
proiectant (loc.Badon, nr.180, jud, 

Sălaj), în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-14.00, din data de 
19.06.2019. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 09.07.2019, 
la APM Cluj, Calea Dorobanţilor, 
n r. 9 9 ,  b l . 9 B ,  c o d  4 0 0 6 0 9 , 
tel.0264.410.722, fax: 0264.412.914, 
e-mail: reglementari@apmcj.anpm.
ro.

l SC Tom Al Ver S.R.L., titular al 
planului  P.U.Z.- , ,Construire 
complex comercial, amplasare 
totem, reclame luminoase, amena-
jare circulatii, parcaje si utilitati”, in 
Orasul  Bragadiru, str.Muzelor, nr.1, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinerea a 
Avizului Favorabil al CJ.Ilfov. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in Bucu-
resti, sector 6,  str.Ernest Juvara, 
nr.3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov in 
termen de 15 zile calendaristice de 
la data publicarii anuntului.

l Comuna Vărăști, cu sediul în 
comuna Vărăști, satul Vărăști, șos.
Principală, nr.75, judeţul Giurgiu, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Giurgiu, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
„Extinderea reţelei de alimentare cu 
apă în Comuna Vărăști, judeţul 
Giurgiu”, propus a fi amplasat în 
comuna Vărăști, satul Dobreni, jud.
Giurgiu. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, APM Giurgiu, 
din Giurgiu, șos.București, nr.111, 
sc.A+B, judeţul Giurgiu, în zilele de 
luni- joi, între orele 9.00-14.00, și 
vineri, între orele 9.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă de 
internet: office@apmgr.anmpr.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii /observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a autori-
tăţii competente pentru protecţia 
mediului.

l Geambasu Anghel, titular al 
proiectului “construire magazin 
“penny market” parter, accese auto 
si pietonale, amenajari exterioare, 
sistematizare verticala, parcare, 
totem publicitar si reclame fatade, 
imprejmuire si utilitati”, anunta 
publicul interesat asupra luarii deci-
ziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru protectia mediului 
Ilfov, in cadrul procedurilor de 

evaluare a impactului asupra 
m e d i u l u i  p e n t r u  p r o i e c t u l 
“construire magazin “Penny 
Market” parter, accese auto si pieto-
nale, amenajari exterioare, sistema-
tizare verticala, parcare, totem 
publicitar si reclame fatade, imprej-
muire si utilitati”, propus a fi 
amplasat in Judetul Ilfov, Comuna 
Branesti, Satul Branesti, str. I. C. 
Bratianu nr.178, tarla 110, parcela 
436, lot 3, nr.cad. 59774. 1.Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului Bucu-
resti, Aleea Lacul Morii nr.1, sector 
6, in zilele de luni-joi, intre orele 
9.00-13.00, vineri intre orele 9.00-
12.00 precum si la urmatoarea 
adresa de internet http:apmif.anpm.
ro Publicul interesat poate inainta 
comentarii/ observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a autori-
tatii competente pentru protectia 
mediului.

l Autoritatea f inanțatoare, 
Comuna Cernat, prin Consiliul 
Local Cernat, cu sediul în Comuna 
Cernat, sat Cernat, nr.456, județul 
Covasna, telefon: 0267.367.501, fax: 
0267.367.488, e-mail: comuna-
cernat@yahoo.com, cod fiscal: 
4404338, acordă finanțări neram-
bursabile pentru activități nonprofit 
de interes general, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanțărilor din 
fonduri publice alocate pentru acti-
vități nonprofit de interes general. 
Domeniile de intervenție selectate 
sunt: sport și tineret, cultură, culte. 
Beneficiari direcți: -persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop 
patrimonial; -asociații ori fundații 
constituite conform legii- sau culte 
religioase recunoscute conform legii. 
Procedura aplicată: finanțarea 
nerambursabilă acordată din 
fonduri publice unui beneficiar se va 
face în baza unui contract de finan-
țare nerambursabilă încheiat între 
Comuna Cernat, județul Covasna și 
beneficiar, în urma aplicării proce-
durii selecției publice de proiecte. 
Bugetul finanțării nerambursabile 
aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.15/18.04.2019 este de 
100.000Lei, defalcat pe domenii de 
activitate astfel: 25.000Lei pentru 
sport și tineret, 50.000Lei pentru 
cultură și 25.000Lei pentru culte. 
Prevederile finale: Programul anual 
și Anunțul de participare la selecția 
de proiecte va fi publicat în Moni-
torul Oficial al României și într-un 
cotidian central și în două cotidiene 
locale și pe site-ul autorității publice 
finanțatoare: www.csernaton.ro
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l Mircea Tripon PFA, în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat 
asupra declanşării etapei de înca-
drare, conform HG 1076/2004, în 
vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru PUZ -Introducere teren în 
intravilan şi documentaţie pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire pentru pensiune agrotu-
ristică, foişor, împrejmuire, bazin 
vidanjabil, platformă şi parcări, 
racorduri şi branşamente la utilităţi, 
din com.Beliş, loc.Beliş, fn, jud.
Cluj. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la proiectant 
(loc.Badon, nr.180, jud.Sălaj), în 
zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
14.00, din data de 19.06.2019. 
Publicul interesat poate transmite 
în scris comentarii şi sugestii, până 
la data de 09.07.2019, la APM Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, 
cod 400609, tel.0264.410.722, fax: 
0264.412.914, e-mail: reglemen-
tari@apmcj.anpm.ro.

l Primăria Comunei Pişcolt, cu 
sediul în comuna Pişcolt, sat Pişcolt, 
nr.62, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 
3896704, e-mail: primariacomuneipi-
scolt@yahoo.com. Autoritatea finan-
ţatoare, Comuna Pişcolt, în baza Legii 
nr.350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice pentru activităţi nonprofit de 
interes general, face cunoscut dome-
niul pentru care se acordă finanţări 
nerambursabile pentru anul de 
execuţie financiar 2019. Domeniul 
pentru care se acordă finanţare 
nerambursabilă în suma totală de 
150.000Lei, sumă aprobată pentru 
anul 2019 conform Bugetului de veni-
turi şi cheltuieli în anul 2019 şi a HCL 
nr.17 din 26.04.2019 privind apro-
barea Programului anual al finanţă-
rilor nerambursabile de la bugetul 
local în anul 2019 pe domeniile: 
Cultură şi Sport: Domeniul; Suma 
alocată (lei): Cultură; 100.000. Sport; 
50.000. Total: 150.000.

SOMATII
l Aducem la cunostiinta celor inte-
resati  cererea formulata  de petenta 
Bancila Doina, avand ca obiect 
uzucapiune asupra imobilului inta-
bulat in CF nr. 402425 Foieni nr. 
top.26/82 (nr. CF vechi 733 Cruceni, 
compus din teren intravilan in 
suprafata de 1079 mp, situat admi-
nistrativ in sat Cruceni, nr. 160, 
comuna Foieni, jud. Timis, proprie-
tatea tabulara a numitei Pioker 
Carol. Daca in termen de o luna de 
la afisare nu se va face  opozitie, 
instanta va pasi la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l SCM Invalizi Munca, cu sediul 
social in Bucuresti, Str. Vatra Lumi-

noasa ,  n r.108 ,  o rgan izeaza 
Adunarea Generala Extraordinara 
in data de 08.07.2019, la sediul 
central.

LICITAŢII
l Anunț de participare. SC. High-
Tech Industry Park Craiova SA 
anunță licitație deschisă cu ofertă în 
p l i c  p e n t r u  R E Ț E A  D E 
HIDRANȚI EXTERIORI ȘI 
INTERIORI. Pentru mai multe 
detalii, accesați pagina: www.high-
techindustrypark.ro, secțiunea 
Achiziții bunuri, servicii şi lucrări.

l Primăria oraşului Videle, cu 
sediul în Videle, str. Republicii, nr. 2, 
organizează licitaţie publică 
deschisă cu strigare în vederea 
închirierii spațiului comercial în 
suprafaţă de 43,64 mp, situat în 
Piaţa Agroalimentară Videle, str. 
Parcului, clădirea de zid, în vederea 
desfăşurării de activități comerciale 
-comercializare produse alimentare. 
Documentaţiile pentru participare 
la licitaţie pot fi achiziţionate contra 
sumei de 30 lei de la sediul Primă-
riei oraşului Videle, începând cu 
data de 20.06.2019, zilnic între orele 
9.00 -16.00. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 10.07.2019, ora 
16:00. Locul de depunere a ofertelor 
-sediul Primăriei oraşului Videle. 
Deschiderea ofertelor se va face la 
sediul Primăriei oraşului Videle în 
data de 11.07.2019, ora 10:00.

l Asociaţia Composesoratului 
„Foştilor Urbarialişti” din locali-
tatea Hodiş, judeţul Arad, organi-
zează în data de 23.06.2019, ora 
17.00,  în incinta Căminului 
Cultural din localitatea Hodiş, 
judeţul Arad, licitaţie în vederea 
vânzării următoarelor: -Tractor 
Belarus anul fabricaţiei 2011; 
-Tocător resturi vegetale anul fabri-
caţiei 2011; -Plug reversibil 3 
c a p u r i ;  - D i s c  L  K O  3 , 6 . 
Tel.0757.570.519. Consiliul de 
Administrație.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială a Comunei Săcălaz anunță 
vânzarea prin licitație publică cu 
strigare de bunuri mobile casate. 
Licitația va avea loc în 20 de zile de 
la data publicării anunțului, ora 
12.00, la sediul Primăriei Săcălaz. 
În cazul în care bunurile nu vor fi 
adjudecate la prima licitație, 
aceasta se va relua în fiecare zi de 
miercuri, pe o perioadă de 90 de 
zile, după care se va publica un alt 
anunț în presă. Prețul de pornire la 
licitație este confom dosar de 
evaluare, ce poate fi consultat la 
sediul  inst i tuț ie i .  Odată cu 
înscrierea la licitație, solicitantul 
trebuie să achite la casieria institu-

ției noastre următoarele taxe: 
300Lei taxa de participare la lici-
tație, 30Lei caiet de sarcini şi 2% 
din prețul de pornire, reprezentând 
garanția de participare la licitație. 
Informații la tel.0256.367.101.

l Debitorul SC Tehnosoft SRL, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Calea 
Dudasului, nr. 49, jud. Mehedinţi, 
CIF: 15331886, J25/131/2003, aflata  
în procedură de faliment în dosar 
nr. 5237/101/2015 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare la pretul 
diminuat cu 35% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare: - 
Proprietate imobiliara de tip indus-
trial nr. cadastral 5075/C1, C2, C3, 
C4, C5, situata in Dr.Tr.  Severin, 
str. Calea Dudasului nr. 49, jud. 
Mehedinti in suma de 85.670,00 
EURO (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii) exclusiv TVA, 
formată din: -Dormitoare Su = 
321,37 mp,Cămin nefamilişti 
(Birouri) Su = 194,70 mp, Hală 
sortare, centrală, depozit Su = 
1.418,97 mp, Alei betonate Su = 
1.090,97 mp, Platformă betonată Su 
= 270,34 mp. Nota: Terenul aferent 
proprietății, în suprafață de 8717 
mp, nu este in patrimoniul debi-
toarei SC Tehnosoft SRL fiind 
proprietatea Administrației Dome-
niilor Statului Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului 
imobil * Proprietate imobiliară de 
tip industrial * descris anterior, o 
reprezinta sentința nr. 62 din data 
de 29.02.2016 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
5237/101/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de 26.06.2019 orele 1500. - 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achizițio-
neze caietul de sarcină în suma de 
1000,00 lei. Invităm pe toti cei care 
vor să participe la şedinţa de lici-
taţie din data de 26.06.2019 orele 
1500 să depună oferte de cumpă-
rare şi documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină 
până la data de 25.06.2019 orele 
1700 la adresa menționată anterior . 
- Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar sau la telefon 

0742592183, tel./fax : 0252354399 
email: office@consultant-insolventa.
ro.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
j u d e ț u l  G i u r g i u ,  t e l e f o n : 
0246.213.588, 0246.213.747, fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 
4 8 5 2 4 5 5 ,  c o n t  I B A N : 
RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafață de 
618mp, aparținând domeniului 
public al Municipiului Giurgiu, 
situat în strada Unirii, FN. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire: În conformitate cu HCLM 
nr.54/28.02.2019. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atri-
buire se va obţine de persoane juri-
dice de drept privat  român 
interesate şi persoane fizice autori-
zate române interesate, pe suport de 
hârtie de la sediul Primăriei Muni-
cipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, 
nr.49-51, în baza unei solicitări 
depuse la Registratură, la cerere şi 
achitarea contravalorii. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului/compar-
t i m e n t u l u i  d i n  c a d r u l 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Direcţia Patri-
moniu -Compartiment Urmărire, 
Executare Contracte, Primăria 
Municipiului Giurgiu, B-dul Bucu-
reşti, nr.49-51, județul Giurgiu. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: 100Lei, la 
care se adaugă TVA şi se poate cash 
achita la Direcția de Taxe şi Impo-
zite Locale Giurgiu. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
27.06.2019, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Ofertele se depun 
î n  p l i c ,  î n  l i m b a  r o m â n ă . 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor:  01.07.2019, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, 
B-dul Bucureşti, nr.49-51, județul 
Giurgiu, Registratură. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Fiecare participant 
depune o singură ofertă în două 
exemplare (original şi copie). 5.Data 

şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 02.07.2019, ora 13.00, 
Primăria Municipiului Giurgiu, Șos.
Bucureşti, nr.49-51, sala Parter. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
t e rmene le  pentru  ses izarea 
instanţei: Tribunalul Giurgiu- secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, 
str.Episcopiei, nr.13, telefon: 
0246.212.725, fax: 0337.819.940, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.06.2019.

l 1.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, numărul de fax şi 
adresa de e-mail ale autorităţii 
contractante: Comuna Secuieni, 
cod fiscal: 2613826, sat Secuieni, 
nr.67, comuna Secuieni, județul 
Neamț, cod poştal:  617415, 
telefon/fax: +40233.745.004, 
e-mail: office@primariasecuieni.
ro, achizitiipublicesecuieni@
gmail.com. 2.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, numărul de 
fax şi adresa de e-mail ale biro-
ului de la care se poate solicita 
documentaţia de atribuire. Dacă 
este cazul, costul şi condiţiile de 
plată în vederea obţinerii docu-
mentaţiei de atribuire: Comparti-
ment Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Secuieni, 
județul Neamț, sat Secuieni, 
comuna Secuieni, nr.67, telefon/
fax: 0233.745.004, e-mail: office@
primariasecuieni.ro. Documen-
tația de atribuire, pe suport hârtie 
şi în format electronic, este pusă 
de către autoritatea contractantă, 
cu titlu gratuit, la dispoziția ofer-
tanților care au înaintat o solici-
tare în acest sens. 3.a)Locul 
prestării serviciilor: conform 
documentaţiei de atribuire. b)
Obiectul concesionării; natura şi 
dimensiunea prestărilor: Serviciul 
de utilitate publică de distribuție 
a gazelor naturale, reprezentând 
ansamblul activităților şi operați-
unilor desfăşurate de către conce-
sionar pentru sau în legătură cu 
activitatea de distribuție a gazelor 
naturale în cadrul perimetrului 
concesiunii satele Secuieni, Secu-
ienii Noi şi Başta, comuna Secu-
ieni, județul Neamț, inclusiv 
construcția, exploatarea, dezvol-
tarea şi reabilitarea sistemelor de 
distribuție a gazelor naturale şi 
utilizarea acestora, conform 
precizărilor din caietul de sarcini. 
c)Termenul de finalizare sau 
durata contractului: 49 de ani. 
4.a)Termenul de depunere a ofer-
telor: 08.08.2019, ora 16.00. b)
Adresa la care trebuie transmise 
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ofertele: Primăria Comunei Secu-
ieni, comuna Secuieni, sat Secu-
ieni, nr.67, județul Neamț, cod 
poștal :  617415,  telefon/fax: 
0233.745.004, e-mail: office@
primariasecuieni.ro. c)Limba sau 
limbile în care trebuie redactate 
ofertele: română. d)Data, ora și 
locul  deschider i i  oferte lor : 
09.08.2019, ora 10.00, Primăria 
Comunei Secuieni, comuna Secu-
ieni, sat Secuieni, nr.67, județul 
Neamț. 5.Condiţiile personale, 
tehnice și financiare pe care 
trebuie să le îndeplinească ofer-
tanţii: conform documentaţiei de 
atribuire. 6.Criterii utilizate la 
atribuirea contractului: conform 
documentaţiei de atribuire. 7.
După caz, procentajul minim din 
lucrări care trebuie acordat 
părţilor terţe: conform documen-
taţiei de atribuire. 8.Data trimi-
terii spre publicare a anunţului de 
participare: 18.06.2019. 9.Denu-
mirea și adresa organismului 
competent de rezolvare a contesta-
ţiilor și, după caz, de mediere. 

Informaţii exacte privind terme-
nele de depunere a contestaţiei și, 
după caz, denumirea, adresa, 
numărul de telefon, numărul de 
fax și adresa de e-mail ale biroului 
de la care se pot obţine aceste 
informaţii: Tribunalul Neamț, 
Secția II-a Civilă, Contencios 
Administrativ și Fiscal, Bd.Repu-
blicii, nr.16, Piatra Neamț, județul 
Neamț,  cod poștal :  610005, 
telefon: +40233.212.294, fax 
+ 4 0 2 3 3 . 2 3 5 . 6 5 5 ,  e - m a i l : 
tr-neamt-scomerciala@just.ro.

l Marka’s IPURL, adminis-
trator judiciar al SC Agbomi 
Construct SRL, CUI: 28238690, 
J37/125/2011, cu sediul în sat 
Zorleni nr. 701, com. Zorleni, 
jud. Vaslui, conform Sentinței 
151/30.05.2019 a Tribunalului 
Vaslui în dosarul 787/89/2019, vă 
notifică privind deschiderea 
procedurii generale de insol-
venţă a SC Agbomi Construct 
SRL. Creditorii trebuie să proce-
deze la  înscrierea la  masa 

credală ţinând cont de termenele 
limită: Termenul pentru depu-
nerea cerer i lor  de  creanţe 
01.07.2019. Nedepunerea cererii 
de admitere a creanţelor până la 
termenul menţionat atrage decă-
derea din drepturi  privind 
creanţele pe care le deţin împo-
triva debitorului. Termen pentru 
verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și publicarea 
t a b e l u l u i  p r e l i m i n a r  l a 
05.07.2019. Termenul pentru 
d e f i n i t i v a r e a  t a b e l u l u i 
29.07.2019. Data primei adunări 
a creditorilor 17.07.2019 ora 
12.00, la sediul administrato-
rului judiciar din Iași, cu urmă-
toarea ordine de zi- Prezentarea 
stadiului procedurii, Alegerea 
comitetului creditorilor, desem-
narea președintelui acestuia, 
Confirmarea administratorului 
judiciar și stabilirea remunera-
ţiei acestuia. Termenul pentru 
c o n t i n u a r e a  p r o c e d u r i i 
17.09.2019.

PIERDERI
l Dhollandia Romania S.R.L, Sat 
Belciugatele, C. Belciugatele, Bd.
Valea Belciugatele 13, Calarasi, 
J51/199/2009, CUI 17823133, pierdut 
C e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r  n r. 
314/12.01.2010.

l Ordinul prefectului declarat 
pierdut, cu numărul 688, si titularul 
acestuia Gheorghe Theodor. 

l Pierdut atestat transport mărfuri 
CPC pe numele Macra Remus, 
eliberat de ARR Timișoara. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut card atestat și card taho-
graf firmă pe numele Neacșu Anghel 
Ion-Dragoș, eliberat de ARR Argeș. 
Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
mărcii „plaza romania” nr.123140, 
titular Plaza Mall Development And 
Management SRL. Îl declar nul.  

l Pierdut Certificat de înregistrare 
pentru firma FERS DMS SRL, cu 
sediul social în str.Mihai Viteazu, Nr. 
21B, Comuna Mihai Bravu, Județ 
Giurgiu, având nr de înregistrare 
J52/739/15.09.2017, seria B, nr. 
3656782, CUI: RO36470003. Îl declar 
nul.

l Pierdut legitimaţie transport și 
carnet de student pe numele Teleanu 
Cristian Florentin, emisă de Facul-
tatea de Matematică și Informatică 
din București.

l Pierdut certificat înmatriculare și 
certificat constatator de autorizare al 
P F A  R a d u  D u m i t r u  c u 
F40/1984/26.11.2003, CUI 21338498, 
cu sediul în București sector 6, str. 
George Vâlsan nr. 12.

l Pierdut card de sănătate pe numele 
Mihalache Vasile, emis de CASMB.

l Pierdut card atestat auto pe numele 
Tirvelea Nicolae. Il declar nul.


