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BerBeC

Sunteți ușor confuz, iar la locul de muncă aveți 
tendința să vă mișcați mai încet.  
Evitați discuțiile în contradictoriu  
cu șefii și colegii și străduiți-vă să recuperați 
întârzierile! 

Cheltuiți o sumă importantă pentru a repara 
unui obiect casnic de care nu vă puteți lipsi. Vă 
schimbați programul în ultimul moment pentru 
a vă ocupa de problemele partenerului de viață. 
Acceptați ajutorul celor apropiați.

raC

S-ar putea să faceți o greșeală la serviciu și să 
fiți nevoit să stați peste program  
ca să o îndreptați. Nu luați decizii în grabă  
și nu vă ambiționați să faceți totul de unul 
singur! 

Leu

FECIOARĂ

Se pare că nu prea sunteți în formă și aveți 
impresia că nu vă reușește nimic. Nu vă 
îngrijorați! Puteți conta pe ajutorul celor 
apropiați. Aveți posibilitatea să rezolvați o 
problemă financiară împreună cu partenerul.

BALANŢĂ
O problemă de sănătate vă împiedică să plecați 
într-o călătorie sau să ajungeți la o întâlnire. 
Relațiile cu partenerul de viață pot fi  
puțin tensionate din cauza unei rude mai în 
vârstă. 

SCOrPiOn

Intenționați să demarați o nouă activitate dar, din 
cauza nerăbdării, există riscul faceți greșeli. Evitați 
discuțiile în contradictoriu cu colegii și încercați să 
terminați ce ați început! Comunicați foarte bine cu 
persoanele mai tinere din anturaj. 

SĂGETĂTOR
Este posibil să aveți probleme de comunicare. 
Fiți prudent la serviciu și în afaceri! Micile 
dificultăți financiare din ultima vreme nu ar 
trebui să vă îngrijoreze. Puteți conta pe ajutorul 
unei persoane mai în vârstă din familie. 

CaPriCOrn
La serviciu este posibil să traversați o perioadă 
mai dificilă din cauza neînțelegerilor cu șefii și 
cu colegii. Se pare că nu stați prea bine cu banii, 
dar un prieten este dispus să vă ajute. Dacă aveți 
răbdare, veți depăși toate obstacolele.

VĂRSĂTOR
Este posibil ca o afacere să nu decurgă așa 
cum v-ați propus și să ieșiți în pierdere, 
probabil din cauza dificultăților de comunicare. 
Nu vă descurajați! Se vor ivi și alte posibilități 
de câștig. 

PEŞTI
O persoană mai în vârstă v-ar putea surprinde 
cu o propunere de colaborare. Ar fi bine să nu 
refuzați, chiar dacă acum vi se pare că beneficiile 
nu vor fi grozave. Acordați mai multă atenție 
partenerului de viață.

Plecați într-o călătorie în interes profesional  
din care sunt șanse să vă întoarceți  
cu satisfacții deosebite. Spre seară, s-ar 
putea ca o rudă să apeleze la ajutorul 
dumneavoastră. 

Nu este exclus să vă enervați din cauza 
diverselor dificultăți cu care vă confruntați. Dacă 
nu vă păstrați calmul, riscați să tensionați relațiile 
cu colegii și cu partenerul de viață. Amânați 
eventualele examene și călătorii planificate.

Hor scop
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NOTIFICARE PRIVIND
DESCHIDEREA PROCEDURII 

SIMPLIFICATE DE INSOLVENTA

1. Număr dosar  33560/3/2019, Tribunalul 
Bucuresti,  Secţia a VII-a Civila; 
2. Debitor:  STYLE STORES S.R.L., 
Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara, nr.35, 
Sc.B, Ap.13, sector 1, J40/15680/2008, 
CUI 24466157;
3. Lichidator judiciar: CII IACOB 
MIHAI BOGDAN 

NOTIFICĂ
4. Deschiderea procedurii simplificate de 
insolventa,  împotriva debitorului STYLE 
STORES S.R.L.
4.1. Debitorul STYLE STORES S.R.L. 
are obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la 
art.67 alin.(1) din Legea 85/2014.
4.2. Creditorii debitorului STYLE 
STORES S.R.L. trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală:
4.3. Termenul limita pentru depunerea 
cererii de admitere a creanţei este 
24.07.2020.
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 
03.08.2020.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 
28.08.2020.
Data primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 07.08.2020.

NOTIFICARE PRIVIND
DESCHIDEREA PROCEDURII 

SIMPLIFICATE DE INSOLVENTA

1. Număr dosar  33552/3/2019, Tribunalul 
Bucuresti,  Secţia a VII-a Civila 
2. Debitor:  AGER NETWORK 
CONSULT S.R.L., Bucuresti, Drumul 
Taberei, nr.33, bl.Z37, Et.3, Ap.23, S6, 
J40/7715/2004, CUI 16417277
3. Lichidator judiciar: CII IACOB 
MIHAI BOGDAN 

NOTIFICĂ
4. Deschiderea procedurii simplificate de 
insolventa, împotriva debitorului AGER 
NETWORK CONSULT S.R.L.
4.1. Debitorul AGER NETWORK 
CONSULT S.R.L. are obligaţia ca în 
termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii să depună la dosarul cauzei 
documentele prevăzute la art.67 alin.(1) 
din Legea 85/2014.
4.2. Creditorii debitorului AGER 
NETWORK CONSULT S.R.L. trebuie 
să procedeze la înscrierea la masa 
credală:
4.3. Termenul limita pentru depunerea 
cererii de admitere a creanţei este 
20.07.2020.
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 
30.07.2020.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 
24.08.2020.
Data primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 04.08.2020.

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ludwig 
van Beethoven, nr.29A, jud. Cluj, CIF 
26619141, Nr. Matricol 2A0444, în 
calitate de lichidator judiciar:

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței împotriva debitoarei 
CUCINA TACO S.R.L., dispusă prin 
Hotărârea civilă pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj la data de 12.06.2020 

în dosarul nr.881/1285/2020, ca urmare 
a aprobării raportului întocmit de 
lichidatorul judiciar.
În măsura în care dețineți creanțe certe, 
lichide și exigibile născute ulterior des-
chiderii procedurii insolvenței (10. 
01.2020), vă rugăm să procedați la 
depunerea ”cererii de înscriere în Tabelul 
creanțelor”, în termen de 10 zile de la 
data primirii notificării, dar nu mai tarziu 
de 24.07.2020. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor suplimentare, în-
toc mirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului suplimentar este data de 21.08.2020, 
termenul limită pentru depunerea contes-
taţiilor la creanţele născute în cursul 
procedurii este de 7 zile da la data publicarii 
in BPI a tabelului suplimentar, iar  termenul 
de depunere a tabelului definitiv consolidat 
este data de 18.09.2020.

CITR Filiala Cluj SPRL, în calitate de 
lichidator judiciar al MONDO TRADE 
SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. 
Gheorghe Doja, nr. 225, jud.Mureş, CUI 
3102412, înregistrată la ONRC sub nr. 
J26/153/1993, desemnat prin Sentința nr. 
108/2020 pronunțată la data de 03.04.2020 
în dosarul nr. 348/1371/2016, aflat pe 
rolul Tribunalului Specializat Mureș 
notifică creditorii societății deschiderea 
procedurii de faliment în formă generală 
împotriva debitorului MONDO TRADE 
SRL. Creditorii debitorului Mondo Trade 
SRL trebuie să procedeze la înscrierea la 
masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile 
următoare: 1. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor născute după data deschiderii 
procedurii, în vederea întocmirii tabelului 
suplimentar este 24 iulie 2020 –data 
poștei. Declaraţia de creanţă se va 
depune în două exemplare, însoţită de 
înscrisurile doveditoare la Tribunalul 
Specializat Mureș, în cadrul dosarului 
nr. 348/1371/2016, un exemplar fiind 
destinat instanţei, iar cel de-al doilea 
lichidatorului judiciar, la adresa 
acestuia menționată în preambul. 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 
85/2014, nedepunerea cererii de admitere 
a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi 
împotriva debitorului. 2. Alte termene 
stabilite în conformitate cu prevederile 
legale: Termenul de verificare a 
creanţelor născute după data deschiderii 
procedurii, de întocmire, și de publicare a 
tabelului suplimentar al creanţelor este 14 
august 2020 –data poștei. Termenul de 
depunere a contestațiilor față de tabelul 
suplimentar de creanțe al debitoarei este 
de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI, 
adică până la data de 28 august 2020- 
data poștei. Termenul de întocmire 
a tabelului definitiv consolidat este 
18 septembrie 2020. Temenul de 
depunere a apelului împotriva Sentinţei 
de deschidere a procedurii falimentului 
este de 7 zile de la comunicarea 
hotărârii prin publicare în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență. Termenul 
de depunere a raportului prevăzut 
de art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
pentru activitatea din luna precedentă și 
de transmitere spre publicarea lui în BPI 
este prima zi de marți a fiecărei luni. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
În vederea înscrierii la masa credală 
este necesar să se completeze şi să se 
transmită la Tribunalul Specializat Mureș 
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul 
suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor 
art. 104 din Legea 85/2014; Declaraţia de 
creanţă se va depune în două exemplare, 
însoţită de înscrisurile doveditoare, un 

exemplar, în original, urmând a fi depus 
la Tribunalul Specializat Mureș la dosar 
nr. 348/1371/2016 împreună cu taxa 
judiciară de timbru, iar cel de-al doilea 
exemplar va fi comunicat lichidatorului 
judiciar la următoarea adresa: Cluj-
Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, 
jud. Cluj. Pe exemplarul lichidatorului 
judiciar va fi trecută şi o adresă de 
email pentru corespondenţă. În cazul 
în care se solicită înscrierea în tabelul 
suplimentar a dobânzilor, penalităţilor 
sau a altor accesorii, se va depune anexat 
cererii modalitatea de calcul a acestora, 
cu menţiunea că nu vor putea fi calculate 
accesorii după data deschiderii procedurii. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru în sumă de 
200 lei, sub sancțiunea anulării cererii. 
Eventualii contestatori vor trebui 
să aibă în vedere regulile speciale 
prevăzute de art. 145 alin. (4) coroborate 
cu cele ale art. 111 alin. (2)-(6) din Legea 
85/2014. Restricţii pentru creditori: De 
la data deschiderii procedurii se suspendă 
toate acţiunile judiciare sau măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 
75 din Legea 85/2014).  

BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS 
S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar al S.C. MAYTE COM S.R.L., 
C.U.I. 30617742,

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii generale a 
insolvenței S.C. MAYTE COM S.R.L., 
conform Sentinţei civile nr.223/2020 din 
data 26.05.2020, pronunţată de Tribunalul 
Iaşi-Secţia a II-a civilă-faliment, în 
dosarul nr.3993/99/2019 (137/2019).
Creditorii debitorului trebuie să procedeze 
la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei în condiţiile următoare: termen 
înregistrare creanţe-10.07.2020; termen 
tabel preliminar-30.07.2020; termen tabel 
definitiv-24.08.2020. Se notifică faptul că 
prima adunare a creditorilor va avea loc 
la sediul procesual al  administratorului 
judiciar din mun. Iaşi, Calea Chişinăului, 
nr.17, et.3, cam. 305, jud. Iaşi, în data de 
06.08.2020, ora 12.00, având ca ordine 
de zi: 1) alegerea comitetului creditorilor 
şi desemnarea preşedintelui acestuia; 2) 
confirmarea administratorului judiciar 
desemnat provizoriu şi stabilirea remu
neraţiei acestuia.

BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS 
S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar 
al S.C. TES AUTO PAINT S.R.L., C.U.I. 
33948635,

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței S.C. TES AUTO PAINT 
S.R.L., conform Sentinţei nr.69/2020 
din data de 21.05.2020, pronunţată de 
Tribunalul Dâmboviţa-Secţia a II-a civilă 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
dosarul nr.5245/120/2019.
Creditorii debitorului trebuie să procedeze 
la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei în condiţiile următoare: ter-
men înreg. opoziţii-10 zile; termen înre-
gistrare creanţe-06.07.2020; termen tabel 
preliminar-15.07.2020; termen tabel 
definitiv-07.08.2020. Se notifică faptul 
că prima adunare a creditorilor va avea 
loc la sediul procesual al  lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Calea Chişinăului, 
nr.17, et.3, cam. 305, jud. Iaşi, în data de 
20.07.2020, ora 12.00, având ca ordine 
de zi: 1) alegerea comitetului creditorilor 
şi desemnarea preşedintelui acestuia; 2)
desemnarea/confirmarea lichidatorului 
judiciar desemnat de judecătorul sindic şi 
stabilirea onorariului acestuia.

CABINET INDIVIDUAL DE INSOL-
VENŢĂ HORAŢIU HÎNGANU notifică 
deschiderea procedurii insolvenţei în 
formă simplificată împotriva debitoarei 
S.C. EDI&MARIUS S.R.L. cu sediul 
social în sat Luna de Sus, com. Florești, 
nr.240, Judeţul Cluj, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj sub Nr. J12/2907/2012, 
CUI/CIF: 15103110, Dos. 200/1285/2020, 
Tribunalul Specializat Cluj. Termene: 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor –20.07.2020. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea, comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor –07.08.2020. Contestaţiile la 
tabelul preliminar, vor putea fi înaintate 
Tribunalului Specializat Cluj, în cel mult 
7 zile de la publicarea în BPI a tabelului 
preliminar. 
Termenul pentru soluţionarea eventualelor 
contestatii formulate împotriva tabelului 
preliminar al creanţelor şi afişarea tabelului 
definitiv al creanţelor este 15.09.2020. 
Relaţii la telefon 0740215983.

CITAȚII
MEMIS Rodica, cu domiciliul în 
municipiul Medgidia, str.Oituz, nr.40, 
este citată la notariat SPN VASILIEV 
din Medgidia, str.Decebal, nr.47-49, 
pentru succesiunea defunctului Eremia 
Alexandru, decedat la data de 05.05.2009, 
pentru data de 15.06.2020, la ora 12.00, 
pentru data de 18.06.2020, la ora 13.00, 
sau în data de 19.06.2020, la ora 13.30.

OfErTE SErVICIU
ȘCOALA Gimnazială „Dumitru Gavri-
lescu”, cu sediul în comuna Gârliciu, str.
Școlii, nr.3, judeţul Constanța, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual, vacant, de îngrijitor pe 
perioadă nedeterminată, aprobat prin 
HG nr.286/23.03.2011, modificată și 
completată cu HG nr.1027/2014. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor -generale/medii; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului -nu se solicită. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: -proba 
scrisă în data de 08.07.2020, ora 09.00, 
la sediul instituției; -proba practică în 
data de 08.07.2020, ora 12.00, la sediul 
instituției; -proba interviu în data de 
08.07.2020, ora 15.00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la 
sediul instituției. Date contact: secretariat, 
telefon 0241.873.990.

PIErdErI ACTE
Pierdute certificate constatatoare pen-
tru sediu social si activitati care se 
desfasoara la beneficiari si/sau in afara 
sediilor proprii apartinand societatii 
MYAFAN SRL cu sediul in com. 
Tudor Vladimirescu, jud. Galati, CUI: 
22695294, J17/1943/2007. Se declara 
nule.

Pierdute certificate constatatoare pentru 
sediu social si activitati care se desfasoara 
la beneficiari si/sau in afara sediilor 
proprii apartinand societatii PICONINET 
SRL cu sediul in Galati, jud. Galati, CUI: 
14534912, J17/242/2002. Se declara 
nule.

Pierdut Atestat profesional al 
conducatorului auto HOALBĂ IOAN 
CRISTIAN eliberat de A.R.R. Bistrița. 
Se declară nul.

Pierdut carnet transport feroviar, Univers-
itatea Petrol-Gaze Ploiesti, facultatea 
IPG-Foraj, pe numele Pancu Romulus. 
Declar nul

BULETIN DE VOT
În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății UNITRANS S.A. 

din 14 IULIE 2020 

În atenția dnei. Capraroiu Simona Daniela
Administrator unic al Societăţii UNITRANS S.A., cu sediul social in Bd. Preciziei nr. 26, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/370/1991, C.U.I. 434093 (“Societatea”)

Subsemnatul/a  _______________________, domiciliat/a în ___________________, posesor/posesoare al/a ____ seria _____ 
nr. _________, eliberată de ______________________ la data de _____________, CNP _________________, 

Actionar la Societate cu un numar de __________ actiuni la data de referinţă 03.06.2020, respectiv un numar de ___________
voturi,

ca urmare a convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății UNITRANS S.A.pentru data de 14 iulie 2020, 
cu privire la punctele de pe ordinea de zi, vă fac cunoscute voturile mele:

Aprobarea majorarii capitalului social al societatii Unitrans S.A. prin aport in natura si/sau numerar.1. 
Vot

 Pozitiv
 Negativ
 Abținere

Propunerea numirii expertului2.  in vederea evaluarii aportului in natura.
Vot

 Pozitiv
 Negativ
 Abținere 

 Nume si prenume:      Semnătura: 

_________________________                                          _________________________                                                       

(Numele si prenumele -in clar, cu majuscule)      

Data: ____________________ 

ADUNĂRI GENERALE

Societatea UNITRANS S.A. 
Bucuresti, Sector 6, Bd. Preciziei nr. 26
J40/370/1991; C.U.I. 434093
Capitalul social subscris si varsat: 
2.090.413,2 lei

CONVOCATOR
Administratorul unic al Societatii 
UNITRANS S.A., persoana juridica 
romana cu sediul social in Bd. Preciziei 
nr. 26, Sector 6, Bucuresti, inregistrata 
la Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 
J40/370/1991, C.U.I. 434093 („So-
cietatea”),
In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare (“Legea Socie tatilor”) şi al 
Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor Societatii UNITRANS 
S.A., 

pentru data de 17 iulie 2020, ora 12.00 
a.m. care isi va desfasura lucrarile la 
sediul social in Bd. Preciziei, nr. 26, 
Sector 6, Bucuresti, Romania si la care 
au dreptul sa participe si sa voteze doar 
actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor 
Societatii, la sfarsitul zilei de 03.07.2020, 
considerata data de referinta pentru 
aceasta adunare sau, in cazul in care la 
data mentionată mai sus nu se intrunesc 
conditiile de validitate/cvorumul de 
prezenta prevazute de Legea Societatilor 
si de Actul Constitutiv al Societatii, 
Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor se va desfasura in a doua 
convocare in data de 20 iulie 2020 la ora 
12:00 a.m., in acelasi loc si cu aceeasi 
ordine de zi si data de referinta.

Ordinea de zi este:
Aprobarea majorarii capitalului social 1. 

al societatii Unitrans S.A. prin aport in 
natura si/sau numerar.

Propunerea numirii expertului2.  in 

vederea evaluarii aportului in natura.
Reprezentarea acţionarilor se poate face 
şi prin alte persoane decât acţionarii, 
pe bază de procuri speciale/generale, 
care se vor depune în original la sediul 
Societăţii, până la data de 16 iulie 
2020 inclusiv, personal sau prin poştă 
recomandat cu confirmare de primire pe 
care să fie trecută adresa expeditorului 
(acţionarului).
Totodată, având în vedere prevederile 
OUG nr. 62/2020, votul acţionarilor 
persoane fizice ai Societăţii se va realiza 
prin corespondenţă, cu transmiterea 
buletinului de vot –anexă la prezentul 
convocator, cu cel puţin 24 ore înainte 
de data desfăşurării Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor Societății la 
sediul Societatii.
Capraroiu Simona - Daniela
Calitate: Administrator unic al Societatii 

Semnatura:

dIVErSE

ANUNT PUBLIC.2. SEC TORUL.1 
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI cu 
sediul in Bucuresti, sector 1, Bd.Banu 
Manta, nr.9, cod fiscal.4505359, titu-
lar al planului/programului “PLAN 
URBANISTIC ZONAL COOR-
DONATOR AL SECTORULUI 1 
din MUNICIPIUL BUCURESTI”, 
localitatea Bucuresti, Sector 1, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de revizuire a avizului de mediu 
pentru planul/programul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului-Bucuresti din: Aleea Lacul 
Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana vineri intre orele 
09:00-12:00. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M., in termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

S.C. NH&H PRODUCTION EUROPE 
S.R.L., cu sediul in municipiul Bucu-
resti, Sector 3, Soseaua Dudesti-

Pantelimon, nr.42, inregistrata la 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B cu C.U.I. nr. 
42498670, informeaza pe cei interesante 
ca s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizatiei de mediu pentru activitatea 
“ Fabricarea sapunurilor, detergentilor si 
a produselor de intretinere” cod CAEN 
2041, desfasurata in Bucuresti, Soseaua 
Industriilor Nr.53, Sector 3. Informatii 
se pot solicita la sediul Agentiei pentru 
Protectia mediului Bucuresti din sectorul 
6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul 
morii- n spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele 9:00-12:00, de luni pana 
vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune 
la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 
10 zile de la data publicarii prezentului 
anunt.

SOMAȚII
SOMAȚIE. Prin prezenta somație se 
aduce la cunoștința celor interesați faptul 
că petenții Deak Zelma, domiciliată 
în com.Brăduț, sat. Filia, nr.256, Jud.
Covasna și Borbath Jozsef, domiciliat 
în Mun.Sf.Gheorghe, str.Nicolae Iorga, 

nr.61, bl.10E, sc.C, et.7, ap.19, jud.
Covasna, solicită dobândirea dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, conform 
prev. art.28 din Decretul Lege nr.115/1938, 
asupra imobilului situat în com.Brăduț, 
nr.214, jud.Covasna, înscris în două 
cărți funciare distincte: CF nr.23763 
Brăduț nr. top. 367/2, în suprafață de 
1.139mp, având ca proprietari tabulari 
pe defuncții Boda Rachel, Boda Gyula, 
Boda Gabor, Foszto Vilma, n. Boda, 
Boda Lajos și Venger Ilina, n. Boda și 
asupra suprafeței de 441mp din suprafața 
totală de 1.535mp înscris în CF nr.23754 
Brădut nr. top. 366/2, având proprietar 
tabular pe Malnasi Lajos, Miklos Ema, 
n. Malnasi, Csog Julianna, n. Malnasi, 
Maczkos Erzsebet, n. Molnar, Csog 
Rozalia, n. Molnar, Boda Piroska, n. 
Molnar, Molnar Lajos, Nagy Irma, 
n. Molnar. Toți cei interesați pot face 
opoziție la Jud.Sf.Gheorghe, str.Kriza 
Janos, nr.2, Jud.Covasna, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 1 lună de 
la emiterea celei din urmă publicații se 
va trece la judecarea cauzei.


