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OFERTE SERVICIU

l Estetiqdent S.R.L cu sediul în locali-
tatea Petroşani, judeţul Hunedoara, anga-
jează Agent de vânzări, cunoscător de 
limba română, engleză începător, rusă 
avansat şi să deţină cunoştinţe minime în 
domeniul stomatologiei şi tehnicii dentare. 
Relaţii la tel: 0727.099807.

l Şcoala Gimnazială Nanov, cu sediul în 
localitatea Nanov, str.Dunării, nr.178B, 
judeţul Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: -administrator 
financiar SIII: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă: 22.06.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu: 22.06.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare, în domeniul 
ştiinţelor economice; -vechime: nu este 
necesară; -competenţe de operare a datelor 
şi de utilizare a sistemelor de operare şi a 
softurilor de editare, centralizare; -cunoş-
tinţe de utilizare a internetului (poştă 
electronică, platforme on-line, motoare de 
căutare). Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Nanov. Relaţii 
suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale 
Nanov, contact: telefon: 0247.319.702, fax: 
0247.319.702, e-mail: scoala.nanov@gmail.
com.

l Primăria Comunei Cârlibaba, cu sediul 
în localitatea Cârlibaba, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de: 
-inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Biroului financiar contabil 
din Aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Cârlibaba, judeţul Suceava, 
conform Legii nr.188/1999. Concursul se 
va desfăşura la sediul instituţiei astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.07.2018, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 
20.07.2018, ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a)studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe econo-
mice. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Cârlibaba, 
judeţul Suceava. Relaţii suplimentare şi 

coordonatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul Primăriei 
Comunei Cârlibaba, persoană de contact: 
Danciu Gabriel Michael -primar, telefon: 
0230.575.802, e-mail: cirlibaba83@yahoo.
com.

l Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară Termoenergetica Bucureşti-Ilfov, cu 
sediul în B-dul Octavian Goga nr. 2, 
Tronson 2, Intrarea B, Mezanin, Cam. 2, 
Sector 3, Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi, pe 
durată nedeterminată, din cadrul urmă-
toarelor compartimente: -Compartimentul 
Audit Intern –1 post Auditor intern; 
-Biroul Achiziții –1 post Expert achiziții 
publice; -Biroul Coordonare Strategii 
Termoenergetice  –Direcția Politici, Stra-
tegii şi Dezvoltare -2 posturi Expert; 
-Biroul Comercial şi Marketing - 1 post 
Specialist marketing. Dosarele de înscriere 
la concurs, se vor depune la sediul asocia-
ției, până la data de 15.06.2018, ora 12:00 
şi vor conţine în mod obligatoriu: Cerere 
de înscriere la concurs; curriculum vitae; 
copia actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; copiile documentelor care 
să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte 
care atestă efectuarea unor specializări, 
precum şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice postului; 
carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeve-
rinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în 
copie; adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; cazier judiciar sau declarație pe 
proprie răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează.
Copiile actelor prezentate vor fi însoțite de 
documentele originale. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia sunt preci-
zate în Anunţurile extinse privind selecţia 
pentru ocuparea posturilor de mai sus şi se 
găsesc la sediul asociaţiei si pe site www.
aditbi .ro .  Informați i  la  te lefon: 
0729.298.127 – Biroul Resurse Umane.

l Comuna Cristeşti, județul Mureş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postului 

vacant de şofer, în regim contractual pe 
perioadă nedeterminată. Concursul se va 
desfăşura la sediul nostru din localitatea 
Cristeşti, str.Principală, nr.678, judeţul 
Mureş, şi constă în trei etape succesive: 
-selecția dosarelor; -proba scrisă, care va 
avea loc în data de 29.06.2018, ora 8.00; 
-interviul (data şi ora susţinerii interviului 
se vor comunica o dată cu rezultatele la 
proba scrisă). Se pot prezenta la urmă-
toarea etapă numai candidații declarați 
admişi în etapa precedentă. Pentru a 
participa la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale prevă-
zute de art.3 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi următoa-
rele condiţii specifice: -este absolvent de 
studii medii; -nu se solicită vechime în 
specialitatea studiilor; -posedă atestat de 
mecanic utilaje grele (buldoexcavatorist); 
-nu are antecedente penale; -nu are ante-
cedente rutiere grave; -posedă permis de 
conducere categoriile „B”, „C” şi „CE”; 
-este apt din punct de vedere psihologic 
pentru postul de şofer. Dosarele de 
înscriere la concurs pot fi depuse în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la secretarul comisiei 
de concurs, la sediul instituţiei. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.6 din Regulamentul-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
(actualizată). În termen de maximum 
două zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor, 
comisia de concurs va selecta dosarele pe 
baza îndeplinirii condițiilor de participare. 
Relaţii suplimentare privind bibliografia şi 
conţinutul dosarului de înscriere se pot 
obţine la Primăria Comunei Cristeşti, 
telefon: 0265.326.112, interior: 13 şi pe 
site-ul comunei: www.cristestimures.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie 
Plastică Reparatorie Şi Arsuri cu sediul în 
Bucureşti Calea Griviţei nr. 218, sector 1, 
telefon  021/2240947, fax 021/2240930 
Cod Fiscal 4967072, reprezentată prin Ec. 
Pîrvu Ionela Liliana  având funcţia de 
Manager Interimar organizează în data de 
21.06.2018 ora 9.00, concurs pentru 
ocuparea următoarelor  posturi contrac-
tuale, temporar vacante, cu normă 

întreagă, pe  perioadă determinată de 6 
luni,  în conformitate cu HGR 286/2011 
modificată prin H.G.R nr.269/2016 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant, 
corespunzator funcţiilor contractual şi a 
criteriillor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice: Denu-
mirea posturilor: -2 posturi  infirmieră  în 
cadrul  Compartimentului Primire 
Urgenţe; Condiţii generale: - să fie ceţa-
ţean romăn sau ceţaţeanul unui stat apar-
ţinand U.E; - cunoaşte limba romană scris 
şi vorbit; - are vărsta minimă reglementată 
de prevederile legale. Dosarul de înscriere 
la concurs va cuprinde urmatoarele docu-
mente: - cerere de înscriere la concurs, 
adresată conducătorului unitătii; - docu-
mente  care să ateste nivelul studiilor, 
diplomă şcoală generălă, etc;  -copia 
carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă după 
data de 01.01.2011, în meserie sau în speci-
alitatea studiilor; - cazierul judiciar; - 
adeverinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie; - curriculum vitae. 
Condiţii specifice: -diplomă absolvire curs 
infirmieră; -minim 6 luni vechime in 
muncă. Dată limită pănă la care se  pot 
depune actele pentru dosarul de concurs, 
este 13.06.2018 orele 12,00 reprezentand 5 
zile lucrătoare de la afişarea anunţului la 
sediul spitalului. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon 
021/2240947 int. 124, persoana de contact 
: biroul RUNOS -Marcu Maria. Informaţii 
privind desfaşurarea concursului sunt 
afişate pe pagina de internet a spitalului: 
www.arsuri.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi organizează concurs  
în data de 29.06.2018;  05.07.2018 pentru 
ocuparea unor posturi vacante cu înca-
drare pe perioadă determinată de 36 de 
luni  după cum urmează: Consilier 
cadastru gr. II -1 post, Asistent registrator 
principal gr. II -1 post, Consilier (achizitii 
publice) gr. IA -1 post, Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art. 3 din Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare. Detalii privind condiţiile speci-
fice şi bibliografia de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială (www.
ocpimh.ro www.ancpi.ro). Relații supli-
mentare se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehe-
dinţi din Drobeta Turnu Severin str. 
Serpentina Rosiori nr. 1A Compartimentul 
Juridic Resurse Umane Secretariat şi 
Petitii, telefon 0252/316874.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Mehedinţi organizează concurs  în 
data de 22.06.2018;  28.06.2018  pentru 
ocuparea unui post temporar vacant cu  
încadrare pe perioadă determinată  (până 
la revenirea titularului pe post) după cum 
urmează: Consilier (achiziţii publice) gr. II 
-1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 3 din 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială (www.ocpimh.ro www.
ancpi.ro). Relații suplimentare se obțin la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi din Drobeta Turnu 
Severin str. Serpentina Rosiori nr. 1A  
Compartimentul Juridic Resurse Umane 
Secretariat şi Petiţii, telefon 0252/316874.

- Ajutor Bucătar x 6                             
- Bucătar x 6                                            
- Îngijitor spații hoteliere x 6          
- Cameristă hotel x 6                        
- Ospătar x 6                                       
- Ajutor Ospătar x 6                           
- Lucrător room service x 6                        
- Lucrător bucătărie  x 6                  - Lucrător bucătărie  x 6                  
- Barman x 6                                      
- Electrician x 6                                       

Oferim salariu motivant, transport, 
masă, card de sănătate privat.

Tel. 0725972231
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l Administraţia Spitalelor Şi Serviciilor 
Medicale Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi contractuale 
vacante: 2 posturi Şef Serviciu II (S) 
vechime 6 ani şi 6 luni; 1 post consilier 
juridic IA  (S), vechime 6 ani şi 6 luni; 10 
posturi inspector de specialitate IA  (S), 
vechime 6 ani şi 6 luni; 2 posturi inspector 
de specialitate II  (S), vechime  peste 6  
luni; 1 post casier (M) vechime 6 ani si 6 
luni; 1 post arhivar (M) vechime 6 ani şi 6 
luni; 1 post şofer (M; G) vechime 6 ani şi 6 
luni; 1 post îngrijitor  (M) vechime 3 ani şi 
6 luni; 1 post inspector de specialitate 
debutant (S), fără vechime. Proba scrisă se 
va desfăşura în data de 29.06.2018, iar 
proba de interviu în data de 05.07.2018; 
ora şi locul de desfăşurare al concursului 
(proba scrisă şi proba de interviu) vor fi 
anunţate pe site-ul www.assmb.ro în data 
de 28.06.2018, respectiv 04.07.2018. 
Termenul limită de înscriere va fi data de 
22.06.2018, ora 14:00, dosarul de concurs 
urmând să fie depus la sediul ASSMB, 
Secretariat. Înscrierea candidatilor se va 
face pe post. Informaţii suplimentare 
privind înscrierea şi participarea candida-
ţilor la concurs se pot obţine de la sediul 
ASSMB, pe site-ul www.assmb.ro şi la 
telefon 021.310.10.59.

VÂNZĂRI CASE
 

l Vând proprietate compusă din depozite 
cereale şi legume, grajduri animale, poni 
fructiferi, viță de vie, amplasată pe 3 
hectare+ utilaje complete+ combină, 
comuna Vlădila, jud.Olt, negociabil. Tel. 
0742.052.298.

CITAȚII
 

l Numitul Baboniu Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Reşița, Calea 
Caransebeşului, nr. 7, sc. 3, et. 2, ap. 10, 
jud. Caraş-Severin, este citat la Judecă-
toria Reşița în data de 12.09.2018 în Dos. 

Civ. nr. 4830/290/2017, ce are ca obiect 
partaj bunuri comune cu numita Wettin-
ger-Merz Milca.

l Numitul Thais Ovidiu (fost IACOB), cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Lupeni, str. Bărbăteni, bl. 21,sc.1, et. 2, ap. 
5, jud. Hunedoara este citat la Judecatoria 
Hârlău, în dosarul nr. 3085/239/2017, 
Complet C1 M  în ziua de 27.06.2018 ora 
9:00, în calitate de Pârât, în proces cu 
Varzari Mariana în calitate de Reclamant,-
având ca obiect exercitarea autorităţii 
părinteşti; stabilire domiciliu minori; 
pensie de întreţinere; suplinirea acordului 
parental.

l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla 
Ida, toți cu domiciliul necunoscut, sunt 
citați pe data de 17.09.2018 la Judecătoria 
Turda, în dos. 455/328/2015, în calitate de 
pârâți.

l Se citează SC Prevent Inteligent Secu-
rity SRL, cu sediul social în Sat 1 Decem-
brie, com.1 Decembrie, str. Gloriei, nr.65, 
cam.1, Tarla 23, Parcela 722 şi 723, jud.
Ilfov, pentru data de 20.06.2018, ora 10.00, 
la Tribunalul Dolj, complet CAF Urgență 
5 în dosarul nr.3246/63/2018 cu SC Fort 
Security SRL şi Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova.

l Domsa Ana este citata la Judecatoria 
Turda la data de 23.07.2018, in dosar 
nr.6607/328/2017, in calitate de parata in 
proces cu Gherman Grigore.

l Se citează în 03 iulie 2018, la Judecă-
toria Haţeg, pârâţii Andras Moisa L.
Gheorghe şi Andriş Ioan L.Ioan în dosarul 
308/240/2018 uzucapiune.

DIVERSE
 

l Vând utilaje specifice reparaţii încălţă-
minte maşina de cusut coloană, maşina 
cusut papagal, curăţat/ glăzuit, maşina 

şerfuit, materiale reparatii. Telefon 
0755044554.

l În conformitate cu prevederile legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
SC MHC Water Power SA cu sediul în 
jud. Dâmboviţa, loc. Doicesti, str. Aleea 
Sinaia nr. 16, având numărul de ordine în 
registrul comerţului J15/961/2015, codul 
unic de înregistrare 35363467 şi o cifră 
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, 
confirmă că a depus sub numărul 
143331747 din data de 25.05.2018 la 
ANAF –Direcţia Generală de Adminis-
trare a Marilor Contribuabili copie de pe 
situaţiile financiare anuale pentru exerci-
ţiul financiar 1 ian 2017 -31 dec 2017, 
însoţite de raportul administratorului.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 1597 din data de 
25.05.2018 pronunţată de Tribunalul Ilfov, 
Secţia Civilă, în dosarul nr. 954/93/2017*, 
anunţă deschiderea procedurii simplificate 
a falimentului debitoarei Ideal Grand 
Invest SRL, Voluntari, Str. Ghe. Doja, nr. 
165B,  județ Ilfov, CIF 30023545, 
J23/884/2012. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor nascute in cursul procedurii este 
10.07.2018. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor este 20.07.2018. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv este 16.08.2018.   
Adunarea creditorilor are loc la data de 
27.07.2018 ora  11.00 la sediul lichidato-
rului  judiciar.

l Subscrisa Cabinet Individual de Insol-
venta CIULIANU ELENA-COZMINA, 
reprezentata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al AYNVERT 
INVEST SRL desemnat prin hotararea 

nr.3306 din data de 29.05.2018, pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila in dosar nr. 2968/3/2018, notificã 
deschiderea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
AYNVERT INVEST SRL, cu sediul social 
in Bucureşti Sectorul 5, Str. VEDEA, Nr. 7, 
Bloc 87E, Scara 5, Etaj 2, Ap. 13, CUI  
25094752, nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/1774/2009. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva AYNVERT INVEST 
SRL, vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu refe-
rire la dosarul nr. 2968/3/2018, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a crean-
telor asupra averii debitorului 13.07.2018; 
b) termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 02.08.2018; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 27.08.2018; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a credi-
torilor 07.08.2018, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
18.06.2018, ora 14.00 la sediul administra-
torului judiciar.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă (finanţatoare), în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Consiliul Local al 
Municipiului Bârlad, str.1 Decembrie, nr.21, 
Bârlad, judeţul Vaslui, telefon: 0235.411.760, 
fax: 0235.416.867, www.primariabarlad.ro. 
Primăria Municipiului Bârlad invită persoa-
nele fizice şi juridice fără scop patrimonial, 
respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite 
conform legii sau cultele religioase recunos-
cute conform legii, care îndeplinesc condi-
ţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să 
depună propunerile de proiecte în scopul 
atribuirii contractelor de finanţare neram-
bursabilă, pentru domeniile: cultură, tineret, 
sport, activităţi cu specific social şi culte 
religioase. 1.Procedura aplicată pentru atri-
buirea contractelor de finanţare nerambur-
sabilă a proiectelor din domeniile cultură, 
tineret, sport, activităţi cu specific social şi 
culte religioase pe anul 2018 este prevăzută 
de Legea nr.350/2005, privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din fonduri publice, 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general şi de Regulamentul privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activităţi nonprofit de 
i n t e r e s  l o c a l  c o n f o r m  H C L M 
nr.101/24.04.2018. 2.Sursa de finanţare a 
contractului: bugetul local al Municipiului 
Bârlad. 3.Durata proiectelor: anul 2018. 4.
Data-limită de depunere a propunerilor este 
08 iunie 2018, ora 16.00. 5.Proiectele se 
depun într-un exemplar la sediul Primăriei 
Municipiului Bârlad, str.1 Decembrie, nr.21, 
şi vor avea menţiunea pe dosar „Pentru 
Comisia de evaluare pentru finanţări 
nerambursabile acordate de la bugetul local 
pentru activităţi nonprofit de interes local”. 
6.Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea 
obţinerii finanţării nerambursabile se va 
face de către Comisia de evaluare pentru 
finanţări nerambursabile acordate de la 
bugetul local pentru activităţi nonprofit de 
interes local, constituită prin dispoziţia 
primarului municipiului Bârlad, în perioada 
09 iunie-09 iulie 2018. Finanţările neram-
bursabile trebuie însoţite de o contribuţie de 
minimum 10% din valoarea totală a finan-
ţării din partea beneficiarului. Documen-
taţia pentru elaborarea şi prezentarea 
propunerii de proiect este în conformitate cu 
art.20 din Regulamentul privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activităţi nonprofit de 
interes local existent pe site-ul Primăriei 
Municipiului Bârlad. Informaţii şi clarificări 
cu privire la documente se pot obţine de la 
secretarul comisiei din cadrul Primăriei 
Municipiului Bârlad, Serviciul Contabili-
tate, etaj 1, camera 17, telefon: 0235.411.760, 
int.220. Data transmiterii anunţului de 
participare către Monitorul Oficial: 
23.05.2018.

l Comuna Andrid, cu sediul în comuna 
Andrid, județul Satu Mare, cod poştal: 
447010, cod fiscal: 3897076, telefon: 
0261.820.409, fax: 0261.820.492, e-mail: 
primariaandrid@yahoo.com. În conformi-
tate cu Legea nr. 350/2005, privind regimul 
finanțărilor nerambursabile, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Pentru a 
putea participa la procedura privind atri-
buirea contractului de finanțare neram-
bursabilă, solicitanții trebuie să fie 
persoane fizice sau persoane juridice fără 
scop patrimonial asociații ori fundații 
constituite conform legii sau culte religi-
oase recunoscute conform legii. Data-li-
mită pentru depunerea proiectelor este de 
13.07.2018, ora 12.00. Selecţia publică de 
proiecte şi evaluare în vederea atribuirii 
contractelor de finanțări nerambursabile în 
anul 2018 de la bugetul local va avea loc în 
data de 16.07.2018, ora 12.00, pentru 
următoarele domenii: sport şi culte religi-
oase -suma totală: 60.000Lei, conform 
HCL nr.24/21.05.2018. Documentația 
pentru elaborarea şi prezentarea propu-
nerii de proiect şi informații suplimentare 
se pot obține de la Primăria Comunei 
Andrid, str.Principală, nr.508, județul Satu 
Mare, telefon: 0261.820.409, fax: 
0261.820.492, e-mail: primariaandrid@
yahoo.com, site-ul: http://www.prima-
riaandrid.ro. Programul anual al finanțării 
nerambursabile a fost publicat în Moni-
t o r u l  O f i c i a l  - P a r t e a  a  V I - a 
nr.102/06.06.2018.

SOMAȚII
 

l Prin cererea înregistrată sub Dosar nr. 
1084/246 /2018  reclamantii Tira Petru si 
Tira Floare ambii domiciliati in Ineu str. 
Decebal nr. 1a, bl. 16, sc. A,et 3, ap. 9, jud 
Arad, solicita inscrierea dreptului de 
proprietate asupra imobilului inscris in CF 
nr. 304322 Sic ula, CF vechi nr, 170 Gurba 
nr. top 323-324/a, compus din teren intra-
vilan  in suprafata de 719 mp asupra 
caruia figureaza ca si proprietar tabular 
sub B1 defunctul Tira Petru decedat la 
09.04.1942 in cota de 1/1.Cererea recla-
mantilor se intemeiaza pe faptul  posesiei 
mai mult de 20 ani de la decesul proprieta-
rului tabular. În urma acesteia, conform 
art. 130 din Decretul Lege 115/1938 sunt 
somaţi toţi cei interesaţi ca, de îndată, să 
înainteze opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece ,în caz contrar, în termen de o 
luna de la această ultimă publicare se va 
proceda la rezolvarea cererii. Prezenta 
somatie se va afisa timp de o luna la avizi-
erul Judecatortiei Ineu  si la Primaria 
Sicula.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
893/246/2018 reclamantul Moga teodor 
CNP 1540802022800 domiciliat in sat 
Araneag nr. 98, comuna Tirnova, jud. 
Arad, solicita inscrierea dreptului de 
proprietate asupra cotei parte de 1/1 parte 
din imobilul inscris in CF nr. 308999 
Tirnova provenit din conversia de pe 
hanrtie a CF vechi nr. 33 araneag cu nr top 
58-59/b, compus din teren intravilan, in 
suprafata de 1439 mp, pe care exista cu nr. 
adm 98, neevidentiata in CF, asupra tere-
nului figurand ca proprietar tabular sub 
B1 defunctul Delamarian Stefan decedat 
la data de 22 iunie 1955. Reclamantul isi 
intemeiaza cererea pe faptul posesiei mai 
mare de 20 de ani de la decesul proprieta-
rului tabular. In urma acesteia, in baza art. 
130 din Decretul –Lege nr. 115/1938, sunt 
somati toti cei interesati de indata sa inain-
teze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece 
in caz contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va proceda la 
solutionarea cererii. Prezenta somatie se va 
afisa timp de o luna la avizierul Judecato-
riei Ineu si la Primaria Tirnova. 

LICITAȚII
 

l Lichidatorul judiciar CII Stefanescu 
Ovidiu Alin anunta vanzarea prin licitatie 
publica a unei proprietati  imobiliare 
(apartament situat in Rm. Valcea, str.

II
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Ostroveni, nr 1, bl A23, sc C, ap 1),-propri-
etate a SC Mary Style SRL  contra sumei 
de 30.000 EUR. Data sedintei de nego-
ciere: 11.06.2018, ora 12.00. Informatii 
suplimentare: 0722740176.

l Private Liquidation Group IPURL, cod 
de identificare fiscală 26176834, sediul 
profesional Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11 jud. Bihor, număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvență 
RFO-II-0412, lichidator judiciar în 
dosarul nr. 5414/111/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea 
Pop P. Daniela Persoana Fizica Autori-
zata, F5/2627/2013, CUI: 32342605 scoate 
la vânzare prin licitație publică 41 de 
mașini și utilaje din domeniul producției 
de încălțăminte. Bunurile urmează a se 
vinde în bloc. Prezenta licitație începe de 
la 50% (21.525,00 lei) din prețul inițial 
(43.050,00 lei) prevăzut în publicații sau 
anunțuri. Dacă nu se va obține nici acest 
preț, bunurile vor fi vândute, la același 
termen, la cel mai mare preț oferit, chiar și 
atunci când la licitație s-a prezentat un 
singur ofertant. Licitația va avea loc în 
data de 21.06.2018 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. Participanții 
la licitație trebuie să consemneze, cel mai 
târziu până la începerea licitației, cel puțin 
10% din prețul de începere a licitației 
pentru bunurile pentru care licitează în 
contul unic de insolvență al debitoarei 
deschis la Libra Internet Bank, cod IBAN 
RO05BREL0002001754010100. Vânzarea 
la licitație se va face în mod public de 
către lichidatorul judiciar care va oferi 
bunurile spre vânzare prin 3 strigări succe-
sive.  Bunurile se adjudecă celui care, 
după 3 strigări succesive, făcute la inter-
vale de timp care să permită opțiuni și 
supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar 
atunci când există un singur concurent, 
acesta a oferit prețul de începere a licita-
ției.  Informații suplimentare se pot obține 
de la lichidator: Tel :0359/463661 Fax: 
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l Lichidatorul judiciar al SC Efelo 
Concept SRL in faliment anunta desfasu-
rarea procedurii de valorificare prin 
vanzare la licitatie, a urmatoarelor bunuri: 
Obiecte inventor: dedurizator ESM 11 
CE+ / 563; filtru automat eft junior / 146; 
Componente parapanta /; elice / 106; Skip 
One / 485; X200 Fly Engine Paramotor / 
1455; High Tech 4 Harness I For X Model 
/ 101; Fly Engine 200 Three Blade Prope-
ller / 209; Cage Complete Taille 4 modele 
X / 128; Reservor  Modele X 161 / 27; 
Chassis Complet Funflyer W Pour Modele 
X  / 522; Mijloace de transport / Autoutili-
tara N1 (marca Renault /tipul-C/FC1E/
KANGO)-an. Fab. 2007 / 14000. Preturile 
sunt exprimate in lei si nu includ TVA. 
Pretul afisat reprezinta pretul de pornire 
al licitatiei si reprezinta valoarea actuala 
potrivit Raportului de evaluare a bunu-
rilor. Licitatiile se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar Al Emil Botta nr 4 
bl M104 sc 1 apt 5, Sector 3, Bucuresti in 
fiecare zi de vineri ora 14:00. Tel  
0314.359.396 Tel fax 0372 895 818. Pentru 
orice informatii suplimentare va puteti 
adresa si prin email: office@sumainsol-
vency.ro.

l UAT Comuna Ciulniţa, Judeţul 
Ialomiţa concesionează prin licitaţie 
publică un teren în suprafaţă de 21361 
mp, aflat în domeniul privat al comunei 
Ciulniţa situat în sat Poiana, com. Ciul-
niţa, jud. Ialomiţa, tarla PD 517, lot 1.
Informaţii suplimentare se regăsesc în 
documentaţia de atribuire și caietul de 
sarcini. Documentaţia de atribuire se 
poate procura de la Primăria comunei 
Ciulniţa, sat Ciulniţa, str. Matei Basarab, 
nr.68, Jud. Ialomiţa, compartimentul 
Cadastru si Urbanism.Data și locul la care 
se va deșfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor:29.06.2018, ora 13:00 la 
Sediul administrativ al UAT comuna 
Ciulniţa, respectiv sat Ciulniţa, str. Matei 
Basarab, nr.68, com. Ciulniţa, Jud. 
Ialomiţa.Data limită de depunere a ofer-
telor: 28.06.2018, ora 15:00. Informaţii 
suplimentare:tel 0243/218.082 Comparti-
mentul Cadastru si Urbanism.

l Comuna Miroslava, judetul Iasi, orga-
nizeaza licitatie publica deschisa pentru 
concesionare teren in suprafata de 12HA, 
situat in T16, parcelele A682/14, 
P686/2/1,HCA687/2/1, P697/1/1 in data de 
14.06.2018 ora 9 pentru amplasare parc 
logistic cu unitati de productie si/sau 
depozitare, birouri. Pretul minim de 
pornire al licitatiei publice deschise este de 
0,56 euro/mp/an. Data limita pentru depu-
nerea ofertelor: 13.06.2018 ora 16,00. 
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la 
Biroul Achizitii Publice din cadrul Prima-
riei comunei Miroslava, judetul Iasi. 
Costul caietului de sarcini este 50 lei.

l Debitorul SC Egea Prod SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații  SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Teren situat în Mun. Ploiești, 
Str. Valeni, Nr. 31B, Județ Prahova, 
avâand suprafața de 289 mp. Prețul de 
pornire al licitației este de 24.280,00 Euro 
exclusiv TVA; 2.Mijloace fixe în valoare 
de 6.495,00 Lei. Prețul caietului de sarcini 
pentru imobil “teren” aflat în proprie-
tatea SC EGEA PROD SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitaților pentru imobil, repre-
zintă 20% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, din Raportul de evaluare; -Prețul 
de pornire al licitaților pentru mijloacele 
fixe reprezintă 35% din valoarea de piață, 
prezentatată în Raportul de evaluare 
pentru fiecare bun în parte iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO88 BITR 0030 1003 5250 
RO01 deschis la Veneto Banca S.P.C.A.  
Ag. Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini și a Regulamentelor 
de licitație pentru proprietatea imobiliară 
și mijloacele fixe de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru proprietatea imobi-
liară și mijloacele fixe, prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 14.06.2018 
ora 15:00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data 28.06.2018; 
12.07.2018; 26.07,2018; 09.08.2018, ora 

15:00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
e-mail dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare cu un telefon în prea-
labil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Marinos Construct SRL 
societate în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații  SPRL, scoate 
la vânzare: 1.Teren situat în intravilanul 
comunei Blejoi, sat Ploieștiori, Tarlaua 
19, județ Prahova, având suprafața de 
1.000 mp. Prețul de pornire al licitației 
este de 16.000,00 Euro exclusiv TVA. 
2.Teren situat în intravilanul comunei 
Blejoi, Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, 
Tarlaua 16, județul Prahova, având 
suprafața de 1.835 mp. Prețul de pornire 
al licitației este de  64.225,00 Euro 
exclusiv TVA. 3.Teren situat în intravi-
lanul Mun. Ploiești, Str. A. T. Laurian, 
Jud. Prahova, în suprafața totală din 
măsurători de 117 mp.(suprafața din acte 
de 130 mp.). Prețul de pornire al licitației 
este de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini pentru imobi-
lele aflate în proprietatea SC MARINOS 
CONSTRUCT SRL este de 1.000,00 lei 
exclusiv TVA. 4. Autoturism Fiat Fiorino 
–1.244,10 Lei exclusiv TVA. Pentru 
imobilul de la pozitia nr. 1 (unu) prețul de 
pornire al licitației reprezintă 20% din 
valoarea de piață exclusiv TVA din 
Raportul de evaluare; Pentru imobilul de 
la poziția nr. 2(doi) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 70% din valoarea de 
piață exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare. Pentru imobilul de la poziția nr. 
3(trei) prețul de pornire al licitației repre-
zintă 50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA din Raportul de evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO91 FNNB 
0051 0230 0947 RO02  deschis la  Credit 
Europe Bank, Sucursala Ploiești, până la 
orele 14 am din preziua stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietelor de sarcini și a Regula-
mentelor de licitație pentru proprietatile 
imobiliare și pentru autoturism, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietățile imobiliare și pentru autotu-
rism prima ședință de licitație a fost 
stabilită în data de 14.06.2018 ora 11.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 28.06.2018; 
12.07.2018; 26.07.2018; 09.08.2018; 
23.08.2018 ora 11.00. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, e-mail 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Vigomarm SRL –în lichi-
dare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
Și Asociații  SPRL, scoate la vânzare 
următoarele: 1.Teren 499mp + 1/100 cota 
indiviză teren 4,023 mp. situat în Com. 
Bărcănești, Sat Tătărani, Jud. Prahova. 
Preț pornire licitație 1.077,90 Euro 
exclusiv TVA. 2.Autoutilitară Dacia Pick 
–up Double Cab, proprietatea SC Vigo-
marm SRL, preț pornire licitație – 
1.044,00 Lei exclusiv TVA. 3.Mijloace fixe 
și obiecte de inventar aparținând SC 
Vigomarm SRL în valoare de 7.096,80 Lei 
exclusiv TVA; Prețul de pornire al licita-
ților pentru teren, autoutilitară, mijloace 
fixe și obiecte de inventar aparținând SC 
Vigomarm SRL reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, aratată 
în Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu aceste bunuri 

pot fi obținute de la lichidatorul judiciar 
c u  u n  t e l e f o n  î n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la licitație 
este condiționată de: -Consemnarea în 
contul nr. RO51 BITR PH1R ON03 1682 
CC01 deschis la Veneto Banca s.p.c.a 
Agenția Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași data a 
Regulamentelor de licitație pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară, autoutilitara, 
mijloacele fixe și obiectele de inventar 
prima ședință de licitație a fost fixată în 
data de 14.06.2018 ora 14.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la aceasta dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 21.06.2018;  28.06.2018; 
05.07.2018; 12.07.2018 ora 14.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 44 
A, Jud. Prahova. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare cu un telefon în prea-
labil dl Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Penitenciarul Baia Mare, cu sediul în 
localitatea Baia Sprie, strada Forestie-
rului, nr. 217, telefon – 0262/214230, fax 
– 0262/214231, organizează în data de 
19.06.2018, ora 11.00, procedura de atri-
buire a contractului de ÎNCHIRIERE a 
două spații de producție și depozitare în 
incinta instituţiei prin „licitaţie publică 
cu  s t r igare” .  Suprafe ţe le  sunt : 
S1=229,62m²;S2=287,93m².Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 3lei/mp/lună, 
iar saltul de supralicitare  este de 1 leu. 
Documentaţia descriptivă, caietul de 
sarcini și anexele aferente se pot ridica de 
la sediul unităţii achitând contravaloarea 
de 10 lei, TVA inclus sau la solicitare 
transmisă prin e-mail: achizitii.pbmare@
anp.gov.ro. Data limită pentru depunerea 
documente lor  de  par t i c ipare  – 
19.06.2018, ora 09.00. Cuantumul garan-
ţiei de participare la licitaţie este de: 
S1-165 lei,S2 – 207 lei. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
0262/214230 sau la sediul instituţiei.

l Anunţ de participare la procedura 
competitivă. Institutul Intercultural 
Timișoara, cu sediul în str.16 Decembrie 
1989, nr.8, ap.8, cod poștal: 300173, Timi-
șoara, România, CUI: 7033935, e-mail: 
iit@intercultural.ro, vă invită să partici-
paţi la procedura de atribuire contrac-
tului de achiziţii servicii de organizare 
sesiuni de formare React_RO, care 
curpinde: Servicii de cazare, de restau-
rant și de conferințe (închiriere sală) la 
hotel, pentru sesiunea de formare de 
formatori, proiect React_RO cod CPV 
55110000-4 -Cazare la hotel; 55311000-3 
-Servicii de restaurant cu ospătari cu 
clientelă restrânsă; 55120000-7 -Servicii 
de reuniuni și conferinţe organizate la 
hotel. Obiectivul contractului constă în 
furnizarea de servicii de cazare și masă și 
închiriere sală de curs în vederea organi-
zării a două sesiuni de formare în cadrul 
proiectului „REACT_RO: resurse educa-
ţionale pentru învăţarea limbii române și 
acomodarea culturală a Beneficiarilor de 
Protecție Internațională (BPI) și Resorti-
sanț i lor  Țări lor  Terțe  (RTT) în 
România”, finanțat prin Programul 
Național -Fondul pentru Azil, Migrație și 
Integrare. Durata contractului: de la data 
semnării până la data de 18.07.2018. 
Valoarea estimativă: 75617.32RON (fără 
TVA). Criteriul aplicat pentru stabilirea 
ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai 
scăzut. Data-limită depunerii ofertelor: 
18.06.2018, ora 13.00, prin poștă sau 
personal la adresa: 300173, Timișoara, 
str.16 Decembrie 1989, nr.8, ap.8, jud.
Timiș, cu denumirea Achiziţii Servicii de 
organizare sesiuni de formare React_RO. 

Documentația achiziției este disponibilă 
la următoarele linkuri: Pe site-ul: www.
intercultural.ro meniul Agenda. Link 
complet: http://www.intercultural.ro/
pages.php?d=detaliiagenda&id-
c=1&sel=310. Pe site-ul: www.migrant.ro 
meniul Știri. Link complet: http://www.
migrant.ro/anunt-de-participare-la-pro-
cedura-competitiva. Detalii despre achi-
ziție se pot obține la adresa de e-mail: 
romina.matei@intercultural.ro sau la 
numărul de telefon: 004.256.498.457.

PIERDERI
 

l Pierdut copie legalizata dupa actul de 
proprietate facut la Notariatul str. Londra, 
Iordache Si Asociatii. Declar nul.

l SC Hub Dacia SRL, cu sediul în Bucu-
rești, Str.Barbu Văcărescu, nr.157B, sector 
2, având CUI: 10813191, declar pierdut 
Certificat de înregistrare fiscală pentru 
punct de lucru din str.Remus Opreanu, nr. 
10A, bl. L3, sc. A, ap.1, Constanța, emis de 
Ministerul Finanțelor, CIF: 14160249. Îl 
declar nul.

l Pierdut legitimație de student în zona 
Crângași, pe numele Andrei Diana în 
cadrul facultății SNSPA București.

l Pierdut atestat de marfă și cartelă taho-
graf emise de ARR Craiova pe numele 
Bobolocu Răzvan-Mihăiţă. Se declară 
nule.

l Subsemnatul, Topalo Anatolie, având  
ultim domiciliu în sat Mironeasa, jud.Iași, 
declar pierdute următoarele acte: 1.Certi-
ficat CPC nr.0358667000 emis la data de 
04.12.2015; 2.ADR nr.1620831400081 emis 
la data de 16.12.2015, ambele emise de 
ARR.

l Declar pierdut certificat constatator nr. 
417264/09.07.2010, firma Gheorghe E. 
Mihai Intreprindere Individuală. Îl declar 
nul.

l Pierdut contract apartament str. 
Șoseaua Berceni 39, bl. 107, sc. 1, et. 1, ap. 
7, sector 4, București pe nume Petre 
Ștefan. 

l Pierdut certificat al Societăţii SC 
Alessya Inter Med SRL cu sediul în oraș 
Pantelimon, str. Vișana nr. 3, camera 1, 
j u d .  I l f o v ,  C U I  2 9 9 1 4 9 0 1 , 
J23/658/15.03.2012.

l Pierdut atestat profesional transport 
marfă și persoane pe numele Ivan Valerică 
eliberat de ARR.

l Pierdut carnet de atestat producător 
CC Seria B de la nr. 2815201 la 2815240, 
eliberat de Primăria sect. 5 pe numele 
Zamfir Gheorghiţa.

l Declar pierdute certificat de înregistrare 
nr. 80/13.04.2018 și anexă la certificatul de 
înregistrare nr. 80/13.04.2018 emise de 
Colegiul Psihologilor din România.

l Societatea Romanian Paper Distribu-
t i o n  S R L ,  C U I  R O 1 0 1 0 3 3 6 4 , 
J40/146/1998, declară pierdut și nul regis-
trul unic de control pentru punctul de 
lucru Constanţa, având seria A, nr. 
2201803, eliberat la data de 13.05.2015  de 
ANAF- Contribuabili mijlocii.

l Societatea Leykom Import- Export 
SRL, CUI RO15687957, J40/1146/2003, 
declară pierdut și nul registrul unic de 
control pentru punctul de lucru 
Constanţa, având seria A, nr. 2203574, 
eliberat la data de 13.05.2015  de ANAF- 
Contribuabili mijlocii.

l Societatea  S.C.  ON AND- MED 2008 
S.R.L. Pitești declară pierdut Certificatul 
Constatator nr.24684/07.05.2010, eliberat 
de O.R.C.  Argeș. Se declară nul.

III


