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OFERTE SERVICIU
 

Companie britanică de tiling 
angajează gresieri şi faianţari 
profesionişti cu contract 
pentru lucrările proprii din 
Marea Britanie. Info la tel. 
0 7 4 4 . 3 5 4 . 0 4 8 ,  e m a i l : 
aditoma0975@gmail.com.

l Firmă de pază angajează 
agenţi de securitate pentru 
gardare transport feroviar cu sau 
fără atestat. Relaţii la telefon: 
0766.095.031, de luni până 
vineri, intervalul orar: 09.00-
17.00.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Brăila, judeţul Brăila, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant contractual de 
tâmplar în cadrul Serviciului 
Tehnic, conform HG 286/2011. 
Pentru ocuparea postului 
contractual vacant de tâmplar 
sunt necesare: diplomă de baca-
laureat sau şcoală profesională, 
certificat de calificare în meseria 
de tâmplar, abilităţi în tâmplărie 
aluminiu şi pvc şi minim 3 ani 
vech ime  în  spec ia l i ta te . 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Brăila, astfel: -proba 
practică: 02.02.2017, ora 10.00; 
-proba interviului: 07.02.2017, 
ora 10.00. Dosarele se depun în 
perioada: 11.01.2017-25.01.2017, 
între orele: 08.00-15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0239.692.222, int.2174, 
persoană de contact: ref.Ene 
Monica Laura -Serv.RUNOS.  

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Brăila, judeţul Brăila, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant contractual de 
instalator termic în cadrul Servi-
ciului Tehnic, conform HG 
286/2011. Pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
instalator termic sunt necesare: 
diplomă de bacalaureat sau 
şcoală profesională, certificat de 
calificare în sudură autogenă, 
aptitudini în sudură electrică şi 
minim 3 ani vechime în speciali-
tate. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Brăila, astfel: -proba 
practică: 06.02.2017, ora 10.00; 
-proba interviului: 09.02.2017, 
ora 10.00. Dosarele se depun în 
perioada: 11.01.2017-25.01.2017, 
între orele: 08.00-15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0239.692.222, int.2174, 
persoană de contact: ref.Ene 
Monica Laura -Serv.RUNOS.  

l Centrul Medico-Social 
„Sfântul Andrei”, cu sediul în 
localitatea Bucureşti, Șos.
Berceni, nr.12A, sector 4, anunţă 
amânarea concursului, conform 
HG 286, pentru ocuparea 
postului de asistent medical 
principal farmacie organizat 
iniţial: -Proba scrisă în data de 
06.02.2017, ora 10.00, -Proba 
interviu în data de 08.02.2017, 
ora 10.00, -Proba practică în 
data de 10.02.2017, ora 10.00, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
13.02.2017, ora 10.00, -Proba 
interviu în data de 16.02.2017, 
ora 10.00, -Proba practică în 
data de 21.02.2017, ora 10.00. 
Prin acest anunţ venim în 

completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
nr.1690/15.12.2016, pagina 3, 4, 
cod 62.884. Restul anunţului 
rămâne neschimbat.

l Primăria comunei Lipovu, cu 
sediul în localitatea Lipovu, 
nr.630, judeţul Dolj, organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de: 
Clasa I, de Consilier Juridic, 
grad debutant, 1 post, pe peri-
oadă nedeterminată, din cadrul 
compartimentului Juridic. 
Concursul se va organiza astfel: 
Proba  scr i să  în  data  de 
13.02.2017, ora 10.00, Proba 
interviu în data de 16.02.2017,  
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească urmatoarele 
condiţii: condiţiile generale 
prevăzute de Art.54 din legea 
nr.188/1999, privind statutul 
funcţionarilor publici republi-
cată (2); studii universitare de 
Licenţă absolvite cu Diplomă, 
respectiv sudii de lunga durată 
absolvite cu Diplomă de Licenţă 
sau echivalentă, în domeniul 
Știinţelor Juridice; nu necesită 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, la sediul 
Primăriei Lipovu. Relaţii supli-
mentare, bibliografia şi tematica 
se pot obţine de la sediul primă-
riei, persoana de contact: 
Mateucă Georgeta Rodica sau la 
telefon: 0766.628.588.

l Casa Judeţeană de Pensii 
Mehedinţi, cu sediul în Drobeta 
Turnu Severin, B-dul Carol I, 
nr.3, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de inspector, 
clasa I, grad profesional superior, 
din cadrul comp.Plăţi Prestaţii al 
Direcţiei Stabiliri şi Plăţi 
Prestaţii. Probele stabilite pentru 
concurs: proba scrisă va fi în 
data de 09.02.2017, ora 13.00, iar 
data şi ora interviului se afişează 
o dată cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
vor depune în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea III, la 
comp.Resurse Umane. Condiţiile 
de participare la concurs sunt: 
-Condiţiile prevăzute la art.54 
din Legea nr.188/1999 (r2), cu 
modificările şi completările ulte-
rioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -minim 9 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator -nivel mediu sau perfecţio-
nări/specializări atestate prin 
deţinerea unui certificat ECDL. 
Bibliografia şi alte informaţii se 
pot obţine la sediul instituţiei sau 
la telefon: 0252.341.377.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ștefan cel Mare, 
nr.33, organizează în temeiul HG 
nr. 286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Supra-
veghetor muzeu, studii M/G -1 
post. Concursul se va desfăşura 

astfel: -proba scrisă în data de 
06.02.2017, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un termen 
de maxim 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. 
Data, ora şi ziua interviului se 
vor afişa după proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
specifice: -pentru postul de 
supraveghetor muzeu, studii 
M/G -Serviciul Memoriale/Case 
Memoriale -funcţie de execuţie: 
-minim studii gimnaziale; 
-vechime în muncă: minim 1 an; 
-capacitate de muncă fizică şi 
cunoştințe temeinice de grădi-
nărit (săpat, plantat/curățat/
arbori, arbuşti, îngrijire spații 
verzi); -capacitate de gestionare 
a valorilor şi bunurilor; -disponi-
bilitate pentru lucru în program 
prelungit în condițiile legii. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului, respectiv 
până în data de 25.01.2017, ora 
16.00, la sediul instituţiei, din 
strada Ștefan cel Mare, nr.33, 
Suceava. Dosarele se vor verifica 
de către comisia de concurs, iar 
rezultatele selectării dosarelor se 
vor afişa la sediul instituției şi pe 
site-ul: www.muzeulbucovinei.ro. 
Informaţii suplimentare şi biblio-
grafia necesară se pot obţine de 
la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439/129, persoană de 
contact: Ostafi Daniela.

l Orasul Novaci – Primaria, 
organizeaza concurs de ocupare  
a 1 (una) functie publica vacanta 
de sef birou la Biroul cadastru, 
agricol, secretariat, relatii cu 
publicul, administrativ din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului orasului Novaci, 
Concursul consta intr-o proba 
scrisa organizata in data de 
13.01.2017,ora 10:00, la sediul 
Primariei orasului Novaci. Data 
limita de inscriere la concurs este 
30.01.207,ora 16:00 la Comparti-
mentul Resurse Umane,  relatii 
suplimentare se pot obtine la  
telefonul 0253/466221. Candidatii 
trebuie sa indeplineasca cumu-
lativ urmatoarele: Conditii gene-
rale stabilite conform art.3 din 
HG nr.286/2011. Conditii speci-
fice:  1. Sa fie absolventi de studii 
universitare de licenta absolvite 
cu diploma, respetictiv studii 
superioare de lunga durata, absol-
vite cu diploma de licenta sau 
echivalenta in domeniul tehnic; 2. 
Candidatii trebuie sa indepli-
neasca conditiile prevazute la 
art.66 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul functionarilor 
publici, republicara (r2), cu modi-
ficarile si completarile ulterioare, 
respectiv: -2.1. sa fie absolventi de 
master sau de studii postuniversi-
tare, in domeniul administratiei 
publice, management sau in 
specialitatea studiilor necesare 
exercitarii functiei publice, in 
conditiile legii; -2.2.  vechime in 
specialitatea studiilor necesare 
exercitarii functiei publice: 
minimum 2 ani; 2.3. sa fie numiti 
intr-o functie publica din clasa I; 
2.4. sa nu aiba in cazierul admi-
nistrativ o sanctiune disciplinara 
neradiata in conditiile legii.

l Primăria Comunei Corbii 
Mari, judeţul Dâmboviţa, orga-

nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea postului vacant 
de execuţie, în regim contractual, 
pe perioadă nedeterminată, de 
bibliotecar debutant în cadrul 
Consiliului Local Corbii Mari, 
post pentru studii de nivel 
mediu, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei 
Comunei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa, în data de 02 
februarie 2017, ora 10.00, proba 
scrisă, şi 06 februarie 2017, ora 
10.00, interviul. În conformitate 
cu HG 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, în 
vederea participării la concurs, 
candidaţii depun dosarul de 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunţului pentru ocuparea unui 
post vacant, data-limită fiind 24 
ianuarie 2017, ora 16.00. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
tematica se afişează la sediul 
Primăriei Comunei Corbii Mari 
şi se transmit spre publicare 
către portalul: posturi.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei 
Comunei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa, din strada Primăriei, 
nr.6, şi la nr.de telefon/fax: 
0245.716.191. Bibliografie pentru 
ocuparea postului de bibliotecar, 
studii medii -debutant -Biblio-
teca Comunală Corbii Mari: 
Problematică legislativă: 1.Legea 
bibliotecilor (nr.334 din 31 mai 
2002), republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
2.Legea administraţiei publice 
locale (nr.215/2001), republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 3.Legea nr.477/2004 
-Codul de conduită al persona-
lului contractual din autorităţile 
şi instituţiile publice. Biblioteco-
nomie: 1.Marcel Ciorcan. Orga-
nizarea colecţiilor de bibliotecă. 
Casa Cărţii de Știinţe, Cluj, 
2001. 2.Biblioteconomie. Manual 
editat de Asociaţia Biblioteca-
rilor din Bibliotecile Publice din 
România, 1994. 3.Brigitte 
Richter. Ghid de biblioteco-
nomie. Editura Grafoart, Bucu-
reşti, 1995. Literatura Română: 
Manuale clasele: IX, X, XI, XII şi 
alte surse de informare. Notă: 
Materialele bibliografice din 
prezenta tematică pot fi consul-
tate la Biblioteca Judeţeană 
Dâmboviţa, cu sediul în Târgo-
v i ş t e ,  s t r. S t e l e a ,  n r. 2 , 
tel.0245.612.316, zilnic, între 
orele 9.00-19.00. Solicitanţii vor 
beneficia de asistenţă suplimen-
tară din partea specialiştilor 
Bibliotecii Judeţene.

l Serviciul Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor al Jude-
ţului Ilfov organizează în data de 
15 februarie 2017, ora 10.00– 
proba scrisă, privind concursul 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a func-
ţiei publice de execuţie vacante 
de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul 
Compartimentului Secretariat, 
Juridic, Contencios. Candidații 
trebuie să îndeplinească, condi-
ţiile generale prevăzute de art.54 

din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile speci-
f ice  necesare  în  vederea 
participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice  de 
consilier juridic, clasa I, grad 
profesional principal, sunt: 
Condiţii de participare: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor juridice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice- 
minimum 5 ani; -să îndepli-
nească cerințele specifice 
prevăzute în fişa postului. Dosa-
rele de concurs se depun la sediul 
Serviciului Public Comunitar de 
Evidenţă a Pesoanelor al Jude-
ţului Ilfov, din Str. Fabrica de 
Glucoză, nr.7, sector 2 Bucureşti, 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III–a, iar documentele de parti-
cipare sunt cele prevăzute de art. 
49, alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008.  Alte 
informaţii referitoare la organi-
zarea concursului pot fi obţinute 
la telefon 021/2328854. Date de 
indentificare instituţie: Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor al Judeţului Ilfov, 
Adresa Str. Fabrica de Glucoză 
nr. 7, sector 2, Bucureşti,  C.U.I. 
17453650.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l SC Coseli SA Iaşi vinde imobil 
situat în Iaşi, str.Poitiers 10, 
compus din teren 5.292mp şi trei 
construcţii: c9 -cabină poartă; 
c10 -cabină bilete; c11 -sala 
antrenament, la preţul de 
1.350.000Lei, fără TVA.

CITAȚII  
l Asociaţia de Proprietari nr.25 
Neptun-Mangalia cheamă în 
instanţă pe Dumitraşcu Eugen şi 
Dumitraşcu Mariana în calitate 
de intimaţi pârâţi, în data de 19 
ianuarie 2017 la Tribunalul 
Constanţa.

l Tofan Anton este chemat la 
Judecatoria Galati, strada 
Brailei nr. 153, in proces 
cu  Tofan Maria in data de 11 
ianuarie 2016, la ora 9.00 la sala 
de judecata nr.5, avand ca obiect 
divort.

l Numitul Marcă Adrian, cu 
domiciliul în comuna Studina, 
str.Ion Slavici, nr.114, judeţul 
Olt, este rugat să se prezinte la 
Judecătoria Craiova, în calitate 
d e  p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.33440/215/2016, la complet 
CMF2, având ca obiect divorţ, 
reclamantă fiind Marcă Leliana. 

l Pârâta Maleş Viorica este 
citată în ziua de 18.01.2017, ora 
8.30 în dosarul nr. 4182/222/2015 
la Judecătoria Dorohoi, având 
ca obiect fond funciar, în care 

reclamant este Ichim Gheorghe.

l Numitul Michnya Gyorgye, 
domiciliat în comuna Vadu Izei 
nr. 719, jud. Maramureş, este 
citat în calitate de pârât la Jude-
cătoria Sighet, în data dosar nr. 
1 6 9 7 / 3 0 7 / 2 0 1 6 ,  t e r m e n 
01.02.2017, obiect uzucapiune, 
reclamanţi Bledea Mihai şi 
Bledea Ioana.

l Se citează pârâții Jugan Login 
şi Jugan Nicolae în dosar nr. 
698/265/2011 al Judecătoriei 
Năsăud  în proces cu Covaci 
Floarea având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, partaj pentru 
termenul din 14.02.2017

l Subsemnatul Vilău Gheorghe 
cheamă în judecată-personal la 
interogatoriu-pe pârâtul Tudo-
rache Dumitru în dosarul 
6878/311/2015, în data de 
26.01.2017, coplet CC3, ora 
09,00, la Judecătoria Slatina, 
judeţul Olt.

l Se citează Mihai Bogdan 
Sebastian, Mihai Luminița Erica, 
Mihai Emil Cosmin, Mihai 
Despina Cristina, Luca Simona 
şi Luca Georgeta în calitate de 
p â r â ț i  î n  d o s a r  n r . 
4058/190/2006* al Judecătoriei 
Bistrița, în proces cu Rus Traian 
Tony, având ca obiect validare 
contracte pentru termenul de 
judecată din data de 16.02.2017

l Se citează numiții Rebrişorean 
Ioan, Bazga Ilie, Lazaroe Maria 
s.l. Berendea Maxim, Lazaroe 
Iftinia s.l. Găluşcă Ieremie, 
Euthymia Lazarie s.l. Ierosimie 
Galuska, Nuti Todosa lui Precop 
şi Kandale Trofim cas. cu Burta 
Ioana în calitate de pârâți în 
dosar nr. 300/265/2015 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Pui 
Maria, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune şi partaj, cu 
termen la 28.03.2017

l Se citează numita Popicska 
Maria în calitate de pârâtă în 
dosar nr. 3329/265/2015 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Jarda Maria şi Jarda Maxim, 
având ca obiect uzucapiune, 
validare contract vânzare-cum-
părare, cu termen la 28.03.2017

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția Copi-
lului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita Ciobotaru Maria 
Roxana domiciliată în com. 
Murgaşi sat Gaia, jud. Dolj, în 
calitate de intimată în dosarul 
civil nr. 3107/90/2016, cu termen 
d e  j u d e c a t ă  î n  d a t a  d e 
13.01.2017, având ca obiect înlo-
cuirea măsurii de plasament, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Numitul Amariței Lucian-Du-
mitru domiciliat în sat Jigoreni, 
com. Țibăneşti, jud. Iaşi, este 
chemat, în calitate de pârât, la 
Judecătoria Iaşi-Secția Civilă, 
str. A.Panu nr.25, în data de 
09.02.2017, ora 8.30, la completul 
C 0 2 M ,  î n  d o s a r  n r . 
23733/245/2016, dosar având ca 
obiect “divorț cu minori/ tăgadă 
paternitate”, reclamantă fiind 
Amariței Mihaela.

l Tribunalul Vaslui. Dosar 
nr.2445/89/2016, sentința civilă 
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nr.971/05.09.2016, în numele legii 
hotărăște: Admite acțiunea 
formulată de reclamantul Popa 
Nicolae Emanuel, în contradic-
toriu cu pârâtul Daniels Jack 
Dick și în consecință. Dispune 
retragerea reclamantului din SC 
Infrasol Global SRL Vaslui. 
Reclamantului i se cuvine suma 
de 200Lei aport social la capi-
talul soceității. Dispune dizol-
varea SC Infrasol Global SRL 
Vaslui, CUI:33156392. Dispune 
înregistrarea hotărârii în regis-
trul comerțului și publicarea ei în 
Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a, pe cheltuiala recla-
mantei. Dispune comunicarea 
hotărârii reclamantei, pârâtei și 
Oficiul Național al registrului 
Comerțului de pe lângă tribu-
nalul Vaslui. Cu apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare 
pentru societate și de la publi-
carea hotărârii pentru orice 
persoană interesată. Pronunțată 
în ședință publică astăzi, 
05.09.2016.

l Judecatoria Lipova, prin 
Incheierea de sedinta din data de 
16 noiembrie 2016, dosar civil nr. 
1755/250/2016, a dispus afisarea 
prezentei somatii la usa instantei, 
prin care se arata ca reclamantul 
Florea Dragomir a invocat 
dobandirea dreptului de proprie-
tate, prin uzucapiune, prin jonc-
tiunea posesiilor, asupra cotei de 
8/20 din parcela inscrisa in CF 
nr. 300783 Petris, nr. top. 79/A1, 
in suprafata de 122mp si asupra 
cotei de 8/20 din parcela inscrisa 
in CF nr. 300782 Petris, nr. top. 
78/b/A1,  in suprafata de 
1613mp, proprietari tabulari 
Medre Lazar, Medre Janos, 
Medre Anna, Butar Maria si 
Butariu Maria. Cei interesati 
sunt invitati sa faca opozitii, cu 
precizarea ca, in caz contrar, in 
termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urma publi-
catii se va trece la judecarea 
cererii.

l Judecatoria Lipova, prin 
Incheierea de sedinta din data de 
14 decembrie 2016, dosar civil nr. 
1732/250/2016, a dispus afisarea 
prezentei somatii la usa instantei, 
prin care se arata ca reclamantii 
Mura Niculita, Mura Felician, 

Cristea Raul-Emanuel,  si 
Petrean Ioan au invocat doban-
direa dreptului de proprietate, 
prin uzucapiune, asupra cotei de 
1/1 din parcela inscrisa in CF 
nr.301048 Petris (CF nr. vechi 44 
Obarsia), nr. top. 160, de sub A1, 
in suprafata de 7331mp consti-
tuit din teren intravilan, propri-
etar  Cserb  Ioachim.  Cei 
interesati sunt invitati sa faca 
opozitii, cu precizarea ca, in caz 
contrar, in termen de 30 de zile 
de la emiterea celei din urma 
publicatii se va trece la judecarea 
cererii.

l Dosar nr. 32520/299/2016, 
România, Judecătoria Sectorului 
1 București, Secţia Civilă, 
Sentinţa civilă nr. 22875, Şedinţa 
publică din data de 14.12.2016, 
Instanţa constituită din: Preșe-
dinte: Petruţa Ulmeanu, Grefier: 
Laura Simion Danileanu. Pe rol 
se află soluţionarea cauzei civile 
privind reclamanta Alkouchak 
Cristina- Ana- Maria în contra-
dictoriu cu pârâtul Alkouchak 
Abdul Salam, având ca obiect 
„divorţ”, Pentru aceste motive în 
numele legii hotărăște: Admite 
acţiunea precizată de reclamanta 
Alkouchak Cristina- Ana- 
Maria, cu domiciliul în Bucu-
rești ,  str.  Lt.Col.  Raducu 
Dumitru Durbac, nr.65, ap.1, 
sector 1 în contradictoriu cu 
pârâtul Alkouchak Abdul 
Salam, cu același domiciliu și 
citat în timpul procesului prin 
publicitate. Dispune desfacerea 
căsătoriei încheiată la data de 
29.12.2012, înregistrată sub nr.51 
la Primăria Comunei 1 Decem-
brie, din culpă comună. Ia act că 
nu se solicită motivare. Recla-
manta va reveni la numele avut 
anterior căsătoriei, acela de 
Toma. Ia act că nu se solicită 
cheltuieli de judecată. Cu drept 
de apel în termen de 30 de zile de 
la comunicare, cererea se depune 
la Judecătoria sector 1 București. 
Pronunţată în ședinţă publică, 
azi 14.12.2016. Președinte, 
Grefier. Prezenta hotărâre a fost 
comunicată către reclamanta 
Alkouchak Cristina- Ana- 
Maria, cu domiciliul în Bucu-
rești ,  str.  Lt.Col.  Raducu 
Dumitru Durbac, nr.65, ap.1, 
sector 1 și pârâtul Alkouchak 

Abdul Salam, cu același domi-
ciliu și citat în timpul procesului 
prin publicitate, azi, 21.12.2016.

DIVERSE  
l Incepand cu data de 30 
decembrie 2016 autoturismul 
marca FIAT 124 nr B-13-ZDP 
este radiat din circulatie publica.

l România Judecătoria Iași, 
S e c ţ i a  C i v i l ă  D o s a r 
nr.23263/245/2015; Şedinţa 
publică de la data de 13 decem-
brie 2016, Instanţa constituită 
din Președinte Mihaela Mîrţ, 
Grefier George Ionuţ Petriman, 
Sentinţa civilă nr. 14083/2016 din 
13.12.2016: Pentru aceste motive 
hotărăște: Admite cererea 
formulată de reclamanţii 
Babulea Elena și Babulea 
Marcel, ambii cu domiciliul 
procedural ales la Cabinet de 
avocat Liviu Bran, din Iași, Bd. 
Anastasie Panu, nr.21, bl.7 
Noiembrie sc. B, et.2, ap.11 în 
contradictoriu cu pârâtul 
Babulea D. Dumitru, domiciliat 
în sat Holboca, com. Holboca 
judeţul Iași. Constată că la data 
de 13.05.2001 a decedat Babulea 
Dumitru cu ultimul domiciliu în 
comuna Holboca, judeţul Iași. 
Constată că la data decesului 
acestuia au rămas ca moștenitori 
Babulea Elena în calitate de soţie 
supravieţuitoare, cu o cotă de 1/4 
din moștenire, și Babulea Marcel 
și Babulea D. Dumitru în calitate 
de descendenţi cu o cotă de 3/4 
din moștenire (câte 3/8 fiecare). 
Constată că masa succesorală 
după  defunctu l  Babulea 
Dumitru este în valoare de 
36938,5 lei și se compune din 
cota de 1/2 din casa de locuit 
situată în sat/comuna Holboca 
judeţul Iași, construită în anul 
1968, în valoare totală de 14923 
lei, și suprafaţa de 1000 mp teren 
situat în intravilanul comunei 
Holboca, judeţul Iași, în valoare 
de 29477 lei, cuprinsă în titlul de 
proprietate nr. 70735/2000, 
dispusă după cum urmează: -398 
mp teren situat în T 10 P 430 
-394 mp teren situat în T 10 P 
431 -208 mp teren situat în T 10 
P 429/1. Dispune ieșirea părţilor 
din indiviziune. Atribuie recla-
mantei Babulea Elena bunurile 
ce fac parte din masa succeso-
rală. Pentru egalizarea loturior 
obligă reclamanta Babulea Elena 
să plătească cu titlu de sultă câte 

13851,9375 lei către Babulea 
Marcel și Babulea D. Dumitru. 
Obligă pârâtul Babulea D. 
Dumitru să achite reclamanţilor 
suma de 1267,725 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. Încuviin-
ţează onorariul definitiv în suma 
de 1009,6 lei pentru expertul 
Resmerita Dorel și dispune plata 
onorariului către expert. Cu apel 
în 30 de zile de la comunicare 
care se va depune la Judecătoria 
Iași. Pronunţată în ședinţa 
publică din 13.12.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Obștea Moșnenilor Călinești, 
cu sediul în sat Călinești, oraș 
Brezoi, județul Vâlcea convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară, pentru data de 29.01.2017, 
ora 14.00, la sediul obștii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Dare 
de seamă a activității; 2. Apro-
bare BVC 2017;  3. Discuții.

l Lichidatorul societăţi i 
„Rompomicola” S.R.L. cu sediul 
în satul Cotîrgaci, com. Roma, 
judeţul Botoșani convoacă asoci-
aţii: Brînzei Claudia Georgeta, 
Brînzei Teodor Gabriel, ambii cu 
domiciliul în Cluj Napoca, str. 
Năsăud, nr. 10, ap. 62, judeţul 
Cluj, Brînzei Bogdan și Brînzei 
Alexia Elena- prin curator 
Chirica Nadia ambii cu domici-
liul în București, str. Judeţului, 
nr. 17, sc. A, et. 3, ap. 14, sector 2, 
pentru semnarea Hotărîrii de 
repartizare a activelor rămase 
după plata creditorilor și a Situa-
ţiei financiare de lichidare și de 
repartizare a activului. Asociaţii 
sunt rugaţi să se prezinte la 
sediul lichidatorului din Boto-
șani, Aleea Zorilor, nr. 2, sc. A, 
ap. 2, în ziua de 25.01.2017 ora 
12.00 pentru îndeplinirea forma-
lităţilor menţionate mai sus.

LICITAȚII  
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform incheierii din data de 
05.01.2017 pronunţată de Tribu-
nalul Prahova în dosarul 
7836/105/2016, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventei Grupul European de 
Presă Reporter SRL Ploiești, str. 
Basarabilor, nr. 7, camera 7, et. 4, 
jud. Prahova, CUI 29611479, 

J29/137/2012. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
20.02.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 02.03.2017. 
Termenul pentru definitivarea 
tabelului  creanţe lor  este 
27.03.2017. Prima adunare a 
c r e d i t o r i l o r  l a  d a t a  d e 
07.03.2017.

l Electrocentrale Bucuresti SA 
societate in insolventa, cu sediul 
în București, Splaiul Indepen-
denței nr.227, sector.6, organi-
zează ședință de licitație publică 
deschisă cu strigare de tip 
olandez în data de 19.01.2017 
ora:14,00, pentru închirierea pe o 
perioadă de 1.an, a unui spațiu 
în suprafață de.284.76mp, în 
incinta CTE.București-Vest, și a 
unui spațiu în suprafață de 
179,54mp din incinta CTE.
Grozăvesti, pentru practicarea 
serviciilor de alimentatie publică 
în regim de bufet-cantită. În caz 
de neadjudecare la ședința de 
licitație din 19.01.2017 ora 14, 
licitația se va relua din 7 zile în 7 
zile până la adjudecare. Caietul 
de sarcini în valoare de 20 de lei, 
inclusiv TVA se va achita prin 
numerar la caseria de la sediul 
unității. Orice relații suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
telefon:021.275.11.28, zilnic, 
intre orele:10-14. 

l Stitrans SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
proprietate imobiliara compusa 
din teren intravilan in suprafata 
de 1.420 mp si hala cu Scd = 
1.079,36 mp situata in Blejoi, str. 
Podului, FN, judet Prahova la 
prețul de evaluare (1.156.389 lei) 
redus cu 25%. Licitaţia va avea 
loc în 20.01.2017, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 27.01.2017, 
0 3 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
17.02.2017 aceeași oră, în același 
loc.

l SC Parc Industrial Câmpia 
Turzii SA (Societate-Adminis-
trator al Parcului Industrial 
Câmpia Turzii) anunţă public 

lansarea ofertei de atribuire în 
folosinţă, prin licitaţie publică, a 
două parcele de teren disponibile 
(8.300mp și 8.100mp) pentru 
realizarea de investiţii în perime-
trul Parcului Industrial Câmpia 
Turzii (str.Laminoriștilor, nr.169). 
Destinaţia parcelei o reprezintă 
-Activităţi de producţie/servicii. 
Licitaţia publică se va desfășura 
în ziua de 13.02.2017, ora 14.00, 
la sediul Primăriei Municipiului 
Câmpia Turzii, sala Europa. 
Depunerea ofertelor se va face în 
perioada 09.01.2017-10.02.2017, 
ora 10.00. Relaţii suplimentare 
referitoare la documentaţia de 
licitaţie, condiţiile de participare 
la licitaţie și calendarul licitaţiei 
pot fi obţinute la sediul SC Parc 
Industrial Câmpia Turzii SA, str.
Laminoriștilor, nr.2-4, zilnic, 
între orele 8.00-15.00, de la 
director Parc Industrial, Remus 
Matei- tel.0757.675.519, sau 
cons i l i e r  ju r id i c  Dar ius 
Şumandea, tel.0742.809.403, ori 
accesând: www.parcindustrial-
campiaturzii.ro

l Debitorul SC Zadumit Com 
Prod SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: Stoc de marfă, în 
valoare de 27.097,50Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru stocul de marfă apar-
ținând SC Zadumit Com Prod 
SRL reprezintă 50% din valoarea 
de piață exclusiv TVA,  arătată 
în Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul 
nr. RO72BITR003010064199 
RO01 deschis la Veneto Banca 
SCPA Italia Montebelluna Suc. 
București, Ag. Ploiești, până la 
orele 14.00 am din preziua stabi-
lită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de lici-
tație pentru stocul de marfă, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru stocul de marfă, prima 
ședință de licitație a fost stabilită 
în data de 18.01.2017, ora 11.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data 
de 25.01.2017, 01.02.2017, 
08.02.2017, 15.02.2017, ora 
11.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând SC Panili Newconf - Pitești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Mobilier, 518 lei; Masă cu 
mâner, 940 lei; Generator, 90 lei; Generator 223, 90 lei; Gene-
rator vapori, 460 lei; Masă călcat, 151 lei; Masă călcat, 151 lei; 
Mașină de cusut liniară, 1.050 lei; Mașină de cusut nasturi, 1.388 
lei; Mașină de cusut/surf JK 795-5, 711 lei; Mașină de cusut JK 
765B, 571 lei; Mașină de cusut butoniere drepte, 1.652 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de parti-
cipare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală republicat, 
până în ziua de 24.01.201, ora 14.00. Licitația va avea loc în data 
de 25.01.2017, ora 11.00, la Sediul Administrației Judetene a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt 
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 
- 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând SC Lovtrans Miraj SRL - Pitești după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Ford PT2 HC PAB, 
serie șasiu WFOTXXTTPT5M52883, an fabricație 2005, AG-12-
XMN, 9.640 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate), în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală republicat, 
până în ziua de 23.01.2017, ora 14.00. Licitația va avea loc în data 
de 24.01.2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt 
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 
- 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Gena Style Fashion SRL - Pitești după cum 
urmează: Denumire,Valoare [lei, fără TVA]; Mașină cusut 2 ace, 
4fire, 2 buc., 2.120 lei; Mașină cusut JK768BDI, 3buc., 3.255 lei; 
Mașină cusut JL Shirley, 7 buc., 5.579 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoa-  
rea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate), în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 
precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 
procedură fiscală republicat, până în ziua de 23.01.2017, ora 
14.00. Licitația va avea loc în data de 24.01.2017, ora 14.00, la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare, se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.
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Ploiești, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
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 SC Corydob Impex SRL, soci-
etate aflata in faliment, prin 
lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoa-
relor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei si anume: 
hala metalica demontabila la 
pretul de 34.880 lei, autotractor 
Iveco, an fabricatie 2001, la pretul 
de 14.900 lei, autotractor Man, an 
fabricatie 2003, la pretul de 
34.400 lei, autotractor Volvo, an 
fabricatie 2002, la pretul de 
4 6 . 8 0 0  l e i ,  a u t o t u r i s m 
Volkswagen, an fabricatie 2005, la 
pretul de 13.400 lei, autoutilitara 
Volvo, an fabricatie 2003, la 
pretul de 3.000 lei, autoutilitara 
Pegeout Boxer, an fabricatie 2000, 
la pretul de 5.250 lei, semire-
morca Schimtz, an fabricatie 
1996, la pretul de 19.400 lei, semi-
remorca Bitumina, an fabricatie 
1994, la pretul de 14.800 lei, 
semiremorca Bunge, an fabricatie 
1981, la pretul de 14.400 lei, semi-
remorca Schrader – 2 buc, an 
fabricatie 1999, la pretul de 
54.800 lei/buc, semiremorca auto-
mencanica, an fabricatie 2004, la 
pretul 17.700 lei, semiremorca 
Drauxbauer, an fabricatie 1991, la 
pretul de 25.300 lei, semiremorca 
Schrader, an fabricatie 1999, la 
pretul 50.500 lei, autotractor 
Iveco, an fabricatie 1999, la pretul 
de 3.000 lei, semiremorca Willing 
- 2 buc, an fabricatie 1996, la 
pretul de 35.800 lei/buc, semire-
morca Hendricks, an fabricatie 
1997, la pretul de 37.800 lei, 
calculator la pretul de 130 lei, 
calculator la pretul de 150 lei, 
mobilier birou la pretul de 430 lei, 
rezervor bazin la pretul de 22.100 
lei, distribuitor pompa la pretul 
de 6.000 lei, bazin carburant la 
pretul de 5.300 lei, rezervor 
31.000L la pretul de 16.850 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
cel stabilit in raportul de evaluare 
si aprobat de Adunarea Credito-
rilor din 09.01.2017. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
1 7 . 0 1 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 1 . 2 0 1 7 , 
2 4 . 0 1 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 1 . 2 0 1 7 , 
3 1 . 0 1 . 2 0 1 7 ,  0 2 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
0 7 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
14.02.2017 si 16.02.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la 
telefon 0344104525. 

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 8119/111/2012 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea Bater Prod 
S.R.L., J05/996/1994, CUI: 
RO5344030 scoate la vânzare 
prin licitație publică Autoturism 
marca Dacia, tipul 1310 L – preț 
300,00 lei și Autoutilitară marca 
FIAT, tipul Doblo – preț 6.240,00  
lei. Licitația va avea loc în data 
de 17.01.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereușită licitația se va relua 

î n  d a t a  d e  2 4 . 0 1 . 2 0 1 7 , 
31.01.2017, 07.02.2017 respectiv 
14.02.2017 la aceeași oră și 
adresă. Participanți vor trebui să 
achiziționeze un caiet de sarcini 
în valoare de 250 lei ce va 
cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare 
la licitație se depune la sediul 
lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 1 zi înainte de data lici-
tației publice. Informații supli-
mentare se pot obține de la 
lichidator: Tel: 0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

l S.C. Inasin SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr.1: spatiu comercial 
situat in Mun.Iasi, B-dul Chimiei 
nr. 35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , 
cu aria construita de 187,28 mp. 
si aria utila de 173,23 mp., inscris 
in Cartea Funciară sub nr.55170 
a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 
1904/1, 2/p/sp.com./1/2 si Cartea 
Funciara nr.23405 cu nr. cadas-
tral 1906/1, cu preţul de pornire 
a licitatiei este de 376194 lei (fara 
TVA) (40% din valoarea de 
evaluare). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
12.01.2017 s i  in  data de 
19.01.2017, ora 15.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iasi, 
str. Vasile Lupu nr.43, jud. Iasi, in 
data de 13 ianuarie 2017 si in 
data de 20 ianuarie 2017 orele 
15.00, și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
credi tor i lor  d in  data  de 
20.12.2016. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare și desfășurare a licitaţiei. 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare și desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune 
in numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, str. Vasile 
Lupu nr.43, jud. Iași, până la 
data de 12.01.2017 si in data de 
19.01.2017 ora 15.00.  Relaţii 
suplimentare se pot obţine: la 
telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109899, Fax 0232/240890.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport 
marfa pe numele Moneanu 
Marian. Il declar nul.

l Pierdut carte de identitate, 
permis auto, legitimație student, 
carnet student, abonament 
RATB pe numele Scortariu Ana 
Maria. Declar nule.

l Pierdut cartelă conducător  
auto (card tahograf) eliberată de 
ARR Vâlcea ,  pe  numele 
Constantinescu Gheorghe Cris-
tian, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nulă.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, eliberat de 
ARR Argeș, pe numele Pupăză 
Marian Dorin, domiciliat   în 
com. Dârmănești, jud. Argeș. Se 
declară nul.
 
l SC Art&Craft Design SRL, 
cu sediul în Str.Adrealului, nr.9A, 
Otopeni, Ilfov, având CUI: 
RO18238693, declar pierderea 
Cărţii de intervenţii, Registrul 
special și Declaraţia de instalare 
a memoriei fiscale de la impri-
manta fiscala cu seria 702735. O 
declar nulă.

l Pierdut registrul special, nr. 
ordine atribuit de A.N.A.F. 
București originale, pentru casa 
d e  m a r c a t  t i p  C A R AT 
MOBIKA, model 01, seria 
VT014078 aparţinând firmei 
Spot Vision Electric & Lighting 
S.R.L., cu sediul în bd. Iuliu 
Maniu, nr. 616, bl. B, sector 6, 
București, C.U.I. 18752430- le 
declarăm nule.

l S.C. Yannico S.R.L., sediul 
București, sector 6, str. Fumu-
reni, nr. 19, J40/6439/2015, 
C.U.I. 34572716, declar pierdute 
facturierul cu file între nr. 
800-850 și chitanţierul cu file 
între nr. 800-850, din care declar 
nule filele între nr. 810-850 
pentru ambele.

l S.C. PIK Time S.R.L., sediul 
București, sector 6, str. Crinul de 
Pădure, nr. 3, J40/20691/2008, 
C.U.I. 24856087, declar pierdute 
facturierul cu file între nr. 1400-
1450 și chitanţierul cu file între 
nr. 1400-1450, din care se declară 
nule filele între nr.1425-1450 
pentru ambele.

l S.C. Ramisa Service S.R.L., 
sediul social București, sect. 5, 
Calea Rahovei nr. 327, bl. 11, sc. 
1, et. 1, ap.1, camera nr. 4, Cod 
Unic Înreg. 33453202/5.08.2014, 
J40/9177/2014 din 05.08.2014, 
declar pierdut (nul) certificat 
constatator pentru activităţi care 
se desfășoară la beneficiari și/ 
sau în afara sediilor proprii.

l Pierdut certificat de înregis-
trare și certificat constatator 
pentru sediul social pe numele 
S.C. ENIAS EURO EXIM 
S.R.L. din București, str. Zboina 
Neagră nr. 1, bl. 69, sc. 1, ap. 27, 
sector 6, J40/5580/2012, C.U.I. 
RO 30202583, eliberate de  
O.R.C.T.B. în anul 2012. Se 
declară nule.

l S.C. Centrul Medical Mega 
S.R.L. cu sediul în oraș Otopeni, 
str. Intrarea Şcolii nr. 10, corp B, 
parter, judeţ Ilfov, C.U.I. 
16447499, J23/1922/18.06.2008, 
declară pierdut (nul) certificatul 
de înregistrare seria B nr. 
2688406.

publicitate




