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OFERTE SERVICIU
Asocia]ia Open The World î[i manifest` disponibilitatea în a
colabora cu voluntari în noul proiect pentru copii orfani [i
semiabandona]i. Cei interesa]i sunt ruga]i s` sune la nr.
0741.019.175, pân` la data de 20.03.2015.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu
sediul în Bucure[ti, Str. Avalan[ei, nr.20-22, scoate la concurs,
în zilele de 02.04.2015 (proba scris`) [i 06.04.2015 (interviul),
la sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant: Consilier
clasa I, grad profesional superior, Compartiment informatic`.
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire de speciali-
tate – studii universitare de licen]` absolvite cu di plo m`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate:
minimum 9 ani; Cuno[tin]e de operare pe calculator nivel
avansat: baze de date, utilitare, SQL, PL/SQL, Microsoft Of-
fice; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc`
în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursu-
lui: 02.04.2015 – ora 09:00 – proba scris`; 06.04.2015 – ora
12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la
data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul ANOFM.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Har -
ghita cu sediul în Miercurea Ciuc, D-dul Fr`]iei, nr.2, scoate la
concurs, în zilele de 31.03.2015 (proba scris`) [i 02.04.2015 (in-
terviul), la sediul agen]iei urm`torul post temporar vacant:
Auditor clasa I, grad profesional superior –  Compartiment
Audit Public Intern  Condi]ii specifice de participare la concur-
sul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar
vacant`: Preg`tire de specialitate – studii univeristare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate – minimum  9 ani; Cuno[tin]e oper-
are PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;  Ini]iativ` [i cre-
ativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului: 31.03.2015 –
ora 09:00 – proba scris`; 02.04.2015 – ora 12:00 – interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data pu blic`rii
anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Harghita.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Vâlcea
cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str.Dacia, nr.8, bl. Transcozia,
sc.B, et.2, CP 240094, scoate la concurs, în zilele de 31.03.2015
(proba scris`) [i 02.04.2015 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post temporar vacant: Consilier clasa I, grad pro-
fesional asistent – Compartiment Analiza pie]ei muncii, pro-
grame de ocupare [i implementare m`suri active. Condi]ii

specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de speciali-
tate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor
economice; Vechime în specialitate: minimum 1 an;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la
munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului:  31.03.2015 – ora 10:00 – proba scri s`; 02.04.2015
– ora 10:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de
la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Vâlcea.

Spitalul Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucure[ti, str. Calea Giule[ti nr.5, sector 6,
organizeaz`  concurs pentru ocuparea func]iei de: infirmier`
debutant- infirmier` (Sec]ia OG IV), 1 post, conform H.G.
nr.1027/2014 [i Dispozi]ia Primarului General al Municipiului
Bucure[ti nr. 1709/2014. Concursul se va desf`[ura astfel: -
Proba scris` în data de 14.04.2015, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 17.04.2015, ora 10.00. Pentru participarea la con-
curs candida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele condi]ii:
Condi]ii generale: -cet`]enia român`, cet`]enie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar ]inând
Spa]iului Economic European [i domiciliul în România; -
cunoa[te limba român`, scris [i vorbit; -vârsta minim` regle-
mentat` de prevederile legale; -capacitate deplin` de
exerci]iu; -stare de s`n`tate corespunz`toare postului pentru
care candideaz`, atestat` pe baza adeverin]ei medicale elib-
erate de medicul de familie sau de unit`]ile sanitare abili-
tate; -îndepline[te condi]iile de studii [i, dup` caz, de
ve chime sau alte condi]ii specifice potrivit cerin]elor pos-
turilor scoase la concurs; -(candidatul/ candidata) nu a fost
condamnat` definitiv pentru s`vâr[irea unei infrac]iuni con-
tra umanit`]ii, contra statului ori contra autorit`]ii, de servi-
ciu sau în leg`tur` cu serviciul, care împiedic` înf`ptuirea
jus ti]iei, de fals ori a unor fapte de corup]ie sau a unei infrac -
]iuni s`vâr[ite cu inten]ie, care ar face-o incompatibil` cu ex-
ercitarea func]iei, cu excep]ia situa]iei în care a intervenit
reabilitarea. Condi]ii specifice: -nivel de studii–  generale; -
curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau al]i
furnizori autoriza]i de Ministerul Muncii, Familiei [i Protec ]iei
Sociale cu aprobarea Ministerului S`n`t`]ii- act doveditor de
absolvire. Candida]ii vor depune dosarele de par  ti cipare la
concurs pân` la data de: 03.04.2015, ora 14.00, la sediul Spi-
talului Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucure[ti, str. Calea Giule[ti nr.5, sector 6. Rela]ii supli-
mentare la Spitalului Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” Bucure[ti, persoan` de contact: Manolache
Elena, telefon: 021/303.50.50.

CUMPåRåRI DIVERSE
Anticariat Aurora cump`r`m c`r]i vechi [i noi, c`r]i cu auto-
graf, vederi vechi, tablouri, icoane, por]elan deplasare la
domiciliu. 0751.221.166.

CITA}II
Numitul Rus Grigore este citat în calitate de pârât în dos. nr.
1794/265/2013 al Judec`toriei N`s`ud, cu termen de jude-
cat` la data de 12.05.2015.

Numitul Suci Traian este citat în calitate de pârât în dos. nr.
1479/265/2014 al Judec`toriei N`s`ud, având ca obiect divor]
cu minori, cu termen de judecat` în data de 09.04.2015.

Judec`toria Ia[i, Complet 3, dosar 34650/245/2012, numi]ii
Spiridon Mariea, loc. Constan]a, bvd. Alexandru L`pu[neanu
nr. 193, Giosan Elena, loc. Campulung Moldovenesc, str.
Sirenei nr. 6, Dragomirescu Aglaia, loc. Pite[ti, bvd Petro -
chimi[tilor, bl. B21, Dobo[ Eugenia, loc. Timi[oara, str. Silistra
nr. 7, Dobo[ Felicia, Dobo[ Viorel, Ruja Iuliana, com. Andrie -
[eni, jud. Ia[i, se citeaza pentru termenul din 27 aprilie 2015,
ora 9.00.

Numita Bacinschi (fosta Ursachi) Irina Florina, cu ultimul
domiciliu \n Ia[i, str. {tefan Octavian Iosif nr. 30, jud. Ia[i, este
citat` \n calitate de debitoare la Judec`toria Ia[i (situat` \n
Ia[i, bld. Anastasie Panu nr. 25, jud. Ia[i), \n dosarul nr.
43263/245/2014, \n ziua de 27.04.2015, complet C23, etaj 2,
ora 08:30, \n proces cu Matei Alina \n calitate de creditoare,
obiectul dosarului fiind ordonan]` de plat` - OUG
119/2007/art.1013 CPC [.u. 

Numita Vlad Florina Doina, cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, jud. Teleorman, este
chemat` în calitate de pârât` în dosarul nr. 7473/740/2014 la
Judec`toria Alexandria, dosar ce are ca obiect divor], la data
de 14.04.2015, orele 8,30.

SC Carena SpA Impresa di Construzioni Sucursala România,

cu sediul în Bucure[ti, Str. Stockholm, 9A, Sector 1, este
chemat` în judecat` în calitate de pârât` de c`tre SC Tiplexim
SRL la Judec`toria Baia de Aram` în dos. nr. 427/181/2014, cu
termen la data: 07.04.2015, ora 8.30, pentru preten]ii.  

Numitul Tama[ Dorel Cristian cu ultimul domiciliu cunoscut
în Localitatea Alba Iulia, Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Jude] Alba,
este citat în fa]a Înaltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie pentru data
de Mar]i, 21.04.2015, ora 09.00, Sec]ia a II a Civil`, completul
1, în calitate de intimat-pârât în dosarul civ. nr.8903/176/2011,
având ca obiect ac]iune paulian` în contradictoriu cu re-
curentul-pârât Mateiu Dorin Mirel [i intimat`-pârât` SC
Spaxia Development SRL Cluj-Napoca.

DIVERSE
Lichidator judiciar Proximalex Consulting IPURL notific` cred-
itorii Consdany Srl, J29/2266/2008, CUI:24319423, societate
în faliment, dosar 766/105/2015 Tribunal Prahova, termenele:
data limit` depunere declara]ie crean]e: 30.03.2015, tabel
preliminar: 09.04.2015; tabel definitiv: 04.05.2015, adunare
creditori: 14.04.2015, ora 14.00 la sediu lichidator, Daciei, nr.3,
Ploie[ti.

Lichidator judiciar Proximalex Consulting IPURL notific` cred-
itorii Reluval Com Srl, J29/2883/2007, CUI:22702880, soci-
etate în faliment, dosar 647/105/2015 Tribunal Prahova,
termenele: data limit` depunere declara]ie creante:
27.03.2015, tabel preliminar: 06.04.2015; tabel definitiv:
30.04.2015, adunare creditori: 10.04.2015, ora 14.00 la sediu
lichidator, Daciei, nr.3, Ploie[ti.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific` cred-
itorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insol-
ven]ei prevazut` de Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei
SC Bristot Complex SRL cu sediul în Bucure[ti, Str. Ionel Per-
lea nr. 8,  Cl`direa A, et. 1, ap. 1, sector 1, J40/9601/2012, CUI
30577834, în dosarul 3926/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Bucure[ti, Sec]ia a-VII-a Civil`. Termenul limit` pentru înreg-
istrarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii deb-
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itorului -03.04.2015, termenul de verificare a crean]elor, de
întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar de
crean]e -14.04.2015, termenul de definitivare a tabelului
crean]elor -11.05.2015, iar data primei [edin]e a adun`rii cred-
itorilor -20.04.2015, ora 15.00 la sediul social al lichidatorului
judiciar din Bucure[ti, Str. Buze[ti nr. 71, et. 2, cam. 203, sec-
tor 1. Urm`torul termen de judecat` a fost fixat pentru data
de 18.05.2015. Pentru rela]ii: 021.318.74.25.

Ora[ul Bolde[ti-Sc`eni, Calea Unirii nr. 67, Bolde[ti-Sc`eni,
jude]ul Prahova, telefon 0244211363, fax 0244211287, email
pbs.achizitii@yahoo.com repet` procedura de selec]ie de
proiecte in vederea atribuirii unui contract de finan]are ner-
ambursabil`. 1. Obiectul finan]`rii: Proiecte/ac]iuni sportive.
2. Obiectivele finan]`rii: promovarea imaginii ora[ului [i
sus]inerea fotbalului de performan]`. 3. Motivul acceler`rii
procedurii: începerea returului campionatului de fotbal.  4.
Informa]ii privind etapele procedurii: a) Data limit` de
depunere a proiectelor: 06.04.2015 ora 15.00. b) Adresa la
care se depun proiectele: sediul prim`riei Bolde[ti-Sc`eni, la
Secretariat. c) Data limit` de înscriere a candida]ilor:
23.03.2015 ora 15.00. d) Documenta]ia (Ghidul) va fi transmis
prin e-mail candida]ilor înscri[i. e) Data limit` de solicitare
clarific`ri: 02.04.2015, ora 15.00. Solicit`rile de clarific`ri se
pot face prin adres` scris` prin fax, e-mail sau depus` la sec-
retariat. R`spunsul la clarific`ri se va face pân` la data de
03.04.2015 . f) Analiza documentelor [i a proiectelor se va
face incepând cu data de 07.04.2015. 5.Criteriile de evaluare
sunt urmatoarele:a)Relevan]a [i coeren]a; b) Metodologie,
c) Durabilitate, d)Buget [i eficacitatea costurilor. 6. Sursa de
finan]are: bugetul local; 7. Informa]ii privind cerin]ele min-
ime, modul de prezentare a proiectelor [i criteriile de evalu-
are se reg`sesc in Documenta]ia de atribuire (Ghid). Anuntul
a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-
a, nr 51/17.03.2015.

SENTIN}å
Subsemnatul Roman Daniel, reclamant în dosarul nr.
30325/245/2013, având ca obiect “divor] cu minori; exercitarea
autorit`]ii p`rinte[ti, stabilire domiciliu, pensie de
între]inere”, pârât` fiind Roman Loredana, public dispozitivul
sentin]ei civile nr. 12574/2014 din 03 Noiembrie 2014: “Admite
ac]iunea formulat` de reclamantul Roman Daniel în contra-
dictoriu cu pârâta Roman Loredana. Declar` desf` cut`
c`s`toria p`r]ilor încheiat` la data de 09.11.2008 [i înregis-
trat` în registrul st`rii civile al Prim`riei Ciurea sub nr. 73 din
09 noiembrie 2008, din culpa exclusiv` a pârâtei. Dispune
revenirea pârâtei la numele avut anterior c`s`toriei, acela de
“Chihaia”. Dispune exercitarea în comun a autori t`]ii p`rin -
te[ti în privin]a minorilor Roman Alin- Vasile, n`s cut la data de
29.01.2009 [i Roman Denisa- Parascheva, n`scut` la data de
11.10.2010 [i stabile[te locuin]a minorilor la domiciliul tat`lui.
Oblig` pârâta la plata pensiei de între ]inere lunar̀  pentru mi-
nori, în cota de 1/6 pentru fiecare copil, raportat la venitul
minim pe economie, de la data introducerii cererii de chemare
în judecat` (19.09.2013) [i pân` la majoratul fiec` ruia dintre
copii. Oblig` pârâta la plata c`tre reclamant` a cheltuielilor
de judecat` în cuantum de 1300 lei reprezentând taxa de tim-
bru, onorariu avocat [i onorariu curator special [i respinge cer-
erea de acordare a celorlalte cheltuieli. Cu drept de apel în
termen de 30 zile de la comunicare, calea de atac urmând a
fi depus` la Judec`toria Ia[i. Pronun]at` în [edin]` public`,
ast`zi 03.11.2014.

SOMA}II
Pe rolul Judec`toriei Gurahon] este înregistrat dosarul
840/238/2015 având obiect uzucapiunea imobilului situat
în com. Gurahon], sat Zimbru, nr. 103, jud.Arad, constând în
cas`, curte [i gr`din` în suprafa]` de 1856 mp, înscris în CF
301587, nr.topo. 71-72, petentul fiind Bisorca Augustin iar pro-
prietarii tabulari: Yonyak Mari, Yonyak [tefan, Yonyak Ilca,
Yonyak George, Horga Militon. To]i cei interesa]i sunt soma]i
s` fac` opozi]ie în termen de 6 luni de la publicarea prezen-
tei, în caz contrar trecându-se la judecarea cauzei.

Judec`toria V`lenii de Munte, jud. Prahova, dosar nr.
544/331/2015, |n temeiul \ncheierii din data de 05.03.2015,
potrivit art.1051 C. proc.civ., ca urmare a cererii \nregistrate pe

rolul instan]ei sub nr. 544/331/2015, prin care se invoc` de
c`tre reclamanta Puiu Ioana domiciliat` \n ora[ul Slanic, str.
Cuza Vod`, nr.7, jud. Prahova [i domiciliul ales la Cabinet Avo-
cat Moise Vasile din Ploie[ti, str. Serg. Erou Mateescu Gheo-
rghe, nr.3, bloc 19, sc.C, et.2, ap.51, jud. Prahova, dob~ndirea
dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra imo-
bilului teren \n suprafa]a de 636 mp, situat \n Sl`nic, str. Cuza
Voda, nr.7, jud. Prahova, din care 400 mp rezulta din acte, iar
236 mp teren g`sit \n plus la m`suratoare, se emite prezenta
soma]ie. Pentru to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie \n termen
de 6 luni de la emiterea celei din urma publica]ii. |n lipsa opo -
zi]iei formulat` \n termen procedural, se va trece la judecarea
cererii. Men]ion`m ca imobilul este de]inut de c`tre Puiu
Ioana domiciliat` \n Sl`nic, str. Cuza Voda, nr.7, jud. Prahova.

Judec`toria V`lenii de Munte, jud. Prahova, dosar nr.
252/331/2015, În temeiul încheierii din data de 16.02.2015, po -
trivit art. 1051 C.proc.civ., ca urmare a cererii înregistrate pe ro -
lul instan]ei sub nr. 1856/331/2014, prin care se invoc` de c`tre
reclamantele Nicolescu Elena domiciliat` în Bucure[ti, str. Vis-
arion Sechelarie nr. 18, bl. 119, ap.9, sector 2, [i Preda Victoria
domiciliat` în Br`ila, str. Hipodrom, bl. H1, sc. 1, ap. 12, jud. Br`i -
la, dobândirea dreptului de proprietate ca urmare a uzucapi-
unii asupra imobilului teren în suprafa]` de 784 mp, situate
în com. Varbilau, sat Poiana Varbilau, tarla 36, parcela P192,193,
având urm`toarele vecin`t`]i: la nord most. Grigorescu Ale -
xan dru, la sud rest proprietate [i Dumitrache Marian, la vest
most. Grigorescu Alexandru la est Drum, se emite prezen]a
soma]ie. Pentru to]i cei interesa]i s` fac` opozi]ie în ter men de
6 luni de la emiterea celei din urm` publica]ii. În lipsa opozi]iei
formulat` în termen procedural, se va trece la judecarea
cererii. Men]ion`m c` imobilul este de]inut de c`tre reclaman-
tele Nicolescu Elena domiciliat` în Bucure[ti, str. Visarion
Sechelarie nr. 18, bl. 119, ap. 9, sector 2, [i Preda Victoria domi-
ciliat` în Br`ila, str. Hipodrom, bl. H1, sc. 1, ap. 12, jud. Br`ila.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: I. Consiliul de Administra]ie al S.C. ECO-ROM Am-
balaje S.A. (denumit  ̀în continuare “Societatea”), persoan  ̀ju-
ridic` cu sediul în Bucure[ti, Bd. 1 Mai nr. 51-55, Pavilion
Administrativ, etaj 7, sector 6, înmatriculat` la O.R.C.-T.B. cu nr.
J40/16060/2003, Cod Unic de Înregistrare RO 15944252, în
temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile
comerciale, republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, coroborat cu art. 15 din Actul Constitutiv al Societ`]ii,
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor
Societ`]ii la Eco-Rom Ambalaje S.A.– Sala Ad Lansing, etaj 6,
B-dul 1 Mai, nr.51-55, sector 6, Bucure[ti pentru data de 27
Aprilie  2015, la ora 14:00. În cazul în care, la data men]ionat`
în acest paragraf, nu se întrune[te cvorumul de prezen]`
prev`zut de Actul Constitutiv al Societ`]ii, se convoac  ̀[i se fix-
eaz`, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind
societ`]ile comerciale, republicat` cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, cea de-a doua adunare general` ordinar`
a ac]ionarilor la aceea[i adres`, pentru data de 04 Mai 2015,
la aceea[i or` cu aceea[i ordine de zi. II. Ordinea de zi a
Adun`rii Generale Ordinare este urm`toarea: 1. Aprobarea
Raportului Administratorilor Eco-Rom Ambalaje S.A. [i
desc`rcarea de gestiune. 2. Prezentarea Situa]iilor Financiare
la 31.12.2014. 3. Prezentarea Raportului de Audit Financiar pen-
tru anul 2014. 4. Numirea unui membru al Consiliului de Ad-
ministra]ie. Lista cuprinzând informa]ii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu [i calificarea profesional` a persoanei
propuse pentru func]ia de administrator se afl` la dispozi]ia
ac]ionarilor, putând fi consultat` [i completat` în condi]iile
legii. 5. Prezentarea modific`rii Regulamentului intern privind
colaborarea dintre organele societare ale Eco-Rom Ambalaje
S.A. 6. Împuternicirea unei/unor persoane în vederea în-
deplinirii for ma lit`]ilor cerute de legisla]ia român` pentru
publicarea [i înregistrarea hot`rârilor adoptate de c`tre
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor. III. Materialele
scrise referitoare la problemele aflate pe ordinea de zi vor fi
puse la dispozi]ia ac]ionarilor începând cu data de 17.04.2015
[i vor putea fi consultate la sediul Societ`]ii. Bucure[ti,
16.03.2015. Consiliul de Administra]ie al Eco-Rom Ambalaje
S.A. Pre[edinte, Constantin Bratu.

Convocare. Consiliul de Administra]ie al SC Uzinsider Techno
SA convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la

data de 28 aprilie 2015, ora 11,00 la sediul societ`]ii, cu
urm`toarea. Ordine de zi. 1. Raportul Consiliului de adminis-
tra]ie, raportul auditorului extern, bilan]ul [i contul de profit
[i pierderi pe anul 2014 [i aprobarea acestora. Desc`rcarea
de gestiune a Consiliului de administra]ie, a pre[edintelui
acestuia [i a directorului general al societ`]ii. 2. Repartizarea
profitului net pe anul 2014. 3. Bugetul de venituri [i cheltuieli
pe anul 2015. 4. Organigrama pentru anul 2015. 5. Aprobarea
contractelor de audit sau a actelor adi]ionale la acestea, dup`
caz, pentru anul 2015 cu SC Audit Eam Zuca SRL (audit intern)
[i cu SC Mid Consulting SRL (audit extern). 6. Aprobarea con-
tractului de credit bancar sub form` de emitere de scrisori de
garan]ie nr. 6441/C.B. încheiat între Uzinsider SA, Uzinsider
Techno SA [i Uzinsider General Contractor SA, pe de o parte
[i Citibank Europe PLC, Dublin – Sucursala România, pe de
alt` parte. 7. Împuternicirea domnului Drago[ Constantin Za-
haria, identificat cu C.I. seria RT nr. 397783 eliberat` de c`tre
SPCEP S5, biroul nr. 2 la data de 21.02.2006, CNP
1760727040019 s` ne reprezinte în toate etapele procedurale
necesare înregistr`rii la O.R.C. al municipiului Bucure[ti a
hot`rârii prezentei A.G.O.A. La [edin]` pot participa [i vota
ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la sfâr[itul zilei
de 20 aprilie 2015 (data de referin]`). Ac]ionarii pot participa
personal (pe baza actului de identitate), sau pot fi reprezenta]i
de c`tre alte persoane c`rora le-au acordat procur̀  special  ̀pe
baza formularului pus la dispozi]ie de c`tre societate, în
condi]iile legii. Formularele de procur` special` se pot ob]ine
de la sediul societ`]ii, începând cu data de 01.04.2015. Un ex-
emplar original al procurii speciale acordate se va depune la
sediul societ`]ii cu minim 48 de ore înainte de data A.G.O.A.
Dac` la prima convocare adunarea nu va fi statutar`, [edin]a
se reconvoac` pe data de 29 aprilie 2015, în acelea[i condi]ii
(loc, or`, ordine de zi). Materialele supuse dezbaterii pot fi
consultate la secretariatul A.G.A. de la sediul societ`]ii. Rela]ii
suplimentare la telefon nr. 021.310.36.90. Pre[edintele Consil-
iului de Administra]ie, ing. Constantin Savu

Pre[edintele  Consiliului de Administra]ie al S.C. COMET S.A.
convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor [i
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor: S.C. COMET
S.A., cu sediul în România, Ora[ Voluntari, str. Barsei nr. 2, De-
pozit 27, complex industrial/ comercial, Jud. Ilfov
J23/802/2010; C.U.I. 1350870, În conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale, ale legilor
[i/sau normelor speciale aplicabile societ`]ilor active pe
pia]a de capital din România [i reglementate de C.N.V.M., [i
ale Actului Constitutiv al Societ`]ii, Convoac` Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor, precum [i Adunarea General`
Extraordinar` a ac]ionarilor, pentru to]i ac]ionarii societ`]ii
înregistra]i la data de referin]` din 13.04.2015, pentru data
de 20.04.2015, ora 12:00. {edin]ele Adun`rilor Generale ale
Ac]ionarilor se vor desf`[ura la adresa aleas` conform
prevederilor Actului Constitutiv în: Bucure[ti, [os. Orhideelor
nr. 12 B, Et. 5, sector 6. Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor din data de 20.04.2015, ora 12:00, va avea
urm`toarea ordine de zi: -Revocarea din func]ia de adminis-
trator a domnului Saleh Fraouk Jassim M, [i numirea în
aceast` func]ie a domnului Tomah Kahled A, cet`]ean
român, n`scut la data de 15.01.1962, în Irak Samara, domicil-
iat în Bucure[ti, [os. Gheorghe Ionescu Sise[ti nr. 199, sector
1, posesor CI seria RD nr. 605647, eliberat` de SPCEP S1 biroul
nr. 5 la data de 05.12.2008, CNP 1620115400913, cu un man-
dat pentru o perioad` de 4 ani [i cu puteri depline de admin-
istrare; -Mandatarea domnului Tuama Reyad A, cet`]ean
român, n`scut la data de 20.03.1971 în Irak– Salah Aldin
Samarra, cu domiciliul în Bucure[ti, str. Cap. Eftimie Z.
Croitoru nr. 2A, bl.309, sc.6, et.4, ap.69, sector 6, posesor CI
seria RR nr. 637865, eliberat` de SPCEP 6 biroul nr. 2, la data
de 11.09.2009, CNP 1710320400013 în calitate de Pre[edinte
al Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii, în scopul semn`rii

hot`rârii adoptate în cadrul [edin]ei  Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor Societ`]ii.  Adunarea General` Extraor-
dinar` a Ac]ionarilor din data de 20.04.2015, ora 12:30, va
avea urm`toarea ordine de zi: -Vânzarea pachetului de
ac]iuni (72.192 ac]iuni), pe care societatea COMET S.A le
de]ine în cadrul societ`]ii IUB S.A., cu sediul în Voluntari, str.
Birsei nr. 2. jud. Ilfov, J23/801/2002, C.U.I. 477949; -Man-
datarea domnului Tuama Reyad A, cet`]ean român, n`scut
la data de 20.03.1971 în Irak– Salah Aldin Samarra, cu domi-
ciliul în Bucure[ti, str. Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 2A, bl.309,
sc.6, et.4, ap.69, sector 6, posesor CI seria RR nr. 637865, elib-
erat` de SPCEP 6 biroul nr. 2, la data de 11.09.2009, CNP
1710320400013 în calitate de Pre[edinte al Consiliului de Ad-
ministra]ie al Societ`]ii, în scopul semn`rii hot`rârii adop-
tate în cadrul [edin]ei  Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor Societ`]ii. Ac]ionarii societ`]ii reprezentând cel
pu]in 5% din capitalul social al societ`]ii pot introduce
puncte pe ordinea de zi a Adun`rilor Generale Ordinare [i
Extraordinare, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o
justificare sau de un proiect de hot`râre propus spre
adoptare de c`tre Adunare, în termen de 15 zile de la publi-
care precum [i a de prezenta proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale precum [i de a adresa întreb`ri cu privire
la Ordinea de zi, pân` cel târziu la data de 15.04.2015, orele
16.00. Începând cu data de 01.04.2015, documentele, convo-
catorul, informa]iile privind num`rul total de ac]iuni [i drep-
turile de vot la data convoc`rii, procurile precum [i
documentele, materialele informative [i proiectele de
hot`râri în leg`tur` cu Adunarile Generale referitoare la
punctele de pe ordinea de zi, în condi]iile legisla]iei în
vigoare, se pot consulta [i procura de c`tre ac]ionari de la
sediul ales al societ`]ii din Bucure[ti, [os. Orhideelor nr. 12 B,
et. 5, sector 6, tel. 021.310.06.10 fax 021.310.29.10. Formularele
de vot prin coresponden]` vor fi disponibile începând cu data
de 01.04.2015, la sediul ales al societ`]ii din Bucure[ti, [os.
Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 6. Dreptul de vot se poate ex-
ercita în mod direct, prin reprezentant sau prin corespon-
den]`. Exercitarea dreptului de vot în mod direct se face prin
participarea ac]ionarului la [edin]`, în baza actului de iden-
titate. Accesul ac]ionarilor persoane fizice îndrept`]i]i s` par-
ticipe la Adun`rile Generale ale Ac]ionarilor este permis prin
simpla prob` a identit`]ii acestora. În conformitate cu dis-
pozi]iile legale, ac]ionarii pot fi reprezenta]i în cadrul
Adun`rii Generale Ordinare [i Extraordinare a Ac]ionarilor
de c`tre reprezentan]ii lor legali sau de c`tre alte persoane
c`rora li s-a acordat o procur` special`, pe baza formularului
de procur` pus la dispozi]ie de Societate, în condi]iile legii la
sediul ales al societ`]ii, tel: 021.310.06.10. Vor fi puse la dis-
pozi]ia ac]ionarilor câte trei exemplare din formularul de
procur` special` care vor avea urm`toarele destina]ii: unul
pentru ac]ionar, unul pentru reprezentant [i unul pentru So-
cietate. Procurile speciale, în original, vor fi depuse la sediul
ales al Societ`]ii, din Bucure[ti, [os. Orhideelor nr. 12 B, et. 5,
sector 6, cu 48 de ore înainte de Adun`ri, în plic închis, pân`
la data de 18.04.2015 cu men]iunea:„PENTRU ADUNåRILE
GENERALE ALE AC}IONARILOR DIN DATA DE 20.04.2015”, sub
sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot în acea
Adunare. Procurile care nu con]in cel pu]in informa]iile
cuprinse în formularul pus la dispozi]ie de c`tre Societate
sau care nu sunt transmise în termenul prev`zut mai sus, nu
sunt opozabile societ`]ii [i nu vor fi luate în calcul pentru de-
terminarea cvorumului [i majorit`]ii în Adun`rile Generale.
Ac]ionarii persoane fizice vor transmite procurile speciale,
în original, înso]ite de copiile actului de identitate ale aces-
tora semnate pentru conformitate de ac]ionari. În cazul
procurilor speciale transmise de persoanele juridice, acestea
vor fi semnate în original de reprezentantul legal, [i vor fi
înso]ite de certificatul constatator al societ`]ii emis de Reg-
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istrul Comer]ului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la
data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societ`]ii
[i copia actului de identitate al reprezentantului legal care
semneaz`. La data Adun`rilor Generale Ordinare [i Extraor-
dinare ale Ac]ionarilor, la intrarea în sala de [edin]`, reprezen-
tan]ii desemna]i vor prezenta exemplarul lor de procur`
special` [i actul de identitate. Ac]ionarii Societ`]ii au posi-
bilitatea de a vota prin coresponden]`, înainte de Adunare,
prin utilizarea formularului de vot prin coresponden]` („For-
mularul de vot”). În cazul votului prin coresponden]` al per-
soanelor fizice, formularul de vot completat [i semnat în
original, va fi înso]it de copia actului de identitate al
ac]ionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul
votului prin coresponden]` al persoanelor juridice formula-
rul de vot completat [i semnat în original, va fi înso]it de cer-
tificatul constatator emis de Registrul Comer]ului, în original,
nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatu -
lui de înregistrare al societ`]ii [i copia actului de identitate al
reprezentantului legal care semneaz` formularul de vot prin
coresponden]`. Ac]ionarul î[i va exercita dreptul de vot prin
înscrierea caracterului "X" în c`su]a aferent` op]iunii. Vor fi
considerate valide doar buletinele de vot care con]in toate
elementele de identificare solicitate pentru semnatar [i au
înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe
buletinul de vot. La depunerea buletinului de vot sunt nece-
sare, acte care s` permit` identificarea cert` a calit`]ii de
ac]ionar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru per-
soana care exercit` votul, precum [i num`rul de ac]iuni
de]inute. Actele trebuie s` permit` identificarea lor f`r`
echivoc în Registrul ac]ionarilor întocmit de c`tre Depozi-
tarul Central/ Registrul Ac]ionarilor (confirmare structura
ac]ionari), pentru data de referin]`. Formularele de vot prin
coresponden]` vor fi disponibile începând cu data de
01.04.2015, la sediul ales al Societ`]ii din Bucure[ti, {os.
Orhideelor nr. 12 B, Et. 5, sector 6. În cazul votului prin core-
sponden]`, Formularul de vot, completat [i semnat poate fi
transmis c`tre sediul ales al societ`]ii din Bucure[ti, [os.
Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 6,  prin orice form` de curierat
cu confirmare de primire, astfel încât s` fie înregistrat ca fiind
primit la sediul ales al societ`]ii pân` cel târziu la data de
15.04.2015, ora 16:00, în plic închis, cu men]iunea scris` în
clar [i cu majuscule: „PENTRU ADUNåRILE GENERALE OR-
DINARE {I EXTRAORDINARE ALE AC}IONARILOR DIN
20.04.2015”. Formularele de vot care nu sunt primite la
sediul ales al Societ`]ii pân` la data [i ora sus men]ionat`
nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului [i
majorit`]ii în Adun`rile Ac]ionarilor. În cazul în care, la data
[i ora sus-men]ionate ca fiind data primei convoc`ri a
Adun`rii Generale Ordinare, respectiv Extrordinare a Ac]io -
narilor, nu se întrunesc condi]iile de validitate prev`zute de
Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale [i de Actul
constitutiv al Societ`]ii, Adunarea General` Ordinar`, respec-
tiv Extraordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii se va întruni în data
de 21.04.2015, ora 13:00, respectiv ora 13:30, în acela[i loc [i cu

aceea[i ordine de zi. Pre[edintele Consiliului de Adminis -
tra]ie, Tuama Reyad A.

LICITA}II
SC Modeco Chemicals SRL, prin lichidator, anun]` vânzarea
prin licita]ie public` a imobilului situat în com. Drajna, sat
Drajna de Sus, jud. Prahova, compus din teren în suprafa]` de
3.371 mp [i construc]iile situate pe acest teren la pre]ul de
149.640 lei (plus TVA), respectiv 185.553,6  lei (inclusiv TVA).
Pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 40% din pretul sta-
bilit prin raportul de evaluare conform Adunarilor Credito-
rilor din data de 09.04.2014 si 13.11.2014. Licita]iile vor avea
loc pe data de: 20.03.2015, 24.03.2015, 31.03.2015, 07.04.2015,
21.04.2015, 23.04.2015, 24.04.2015, 27.04.2015, 28.04.2015 si
30.04.2015 orele 12.00 în Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 5, cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare 0344104525.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul
nr. 3571/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Acarel Com SRL, J05/3977/1994, CUI:
RO6454979 scoate la vânzare prin licita]ie public` Autoutili-
tar` marca Ford, tipul Tranzit, an fab. 2002, la pre] de pornire
3.000 lei f`r` TVA. Persoanele interesate trebuie s` depun`
la sediul lichidatorului judiciar o cerere de participare la
licita]ie cu cel pu]in 24 ore înainte de termenul licita]iei sta-
bilit prin anun]ul public. Licita]ia va avea loc în data de
24.03.2015 ora 11:00 la sediul lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se va relua
s`pt`mânal, timp de 4 s`pt`mâni la aceea[i or` [i adres`.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax: 0359/463662.

1. SC FISE Electrica Serv SA -SISE Electrica Transilvania Nord, cu
sediul în Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, tel. Tel. +40372.640.398,
Fax: +40372.640.394, achizi]ioneaz` „Materiale Auxiliare pen-
tru Construc]ii” în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în Docu-
menta]ia de atribuire. 2.Adresa la care se poate solicita
Documenta]ia de atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca,
str.Taberei, nr.20, Tel. +40372.640.389, Fax: +40372.640.394. Doc-
umenta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor eco-
nomici contra cost (50 lei, cu TVA inclus), în urma solicit`rii în
scris a acesteia. 3.Procedura aplicat`: Licita]ie deschis .̀ 4.Locul
de livrare a produselor: conform specifica]iilor din Documen -
ta]ia de atribuire. 5.Natura [i cantitatea produselor ce se vor
achi z i]iona: „Materiale Auxiliare pentru Construc]ii“ în canti -
t`]ile  prev`zute in Documenta]ia de atribuire. 6.Termenul de
livrare al produselor: maxim 10 zile de la semnarea contractu-
lui de furnizare. 7.Data limit  ̀de primire a ofertelor: 02.04.2015,
ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 02.04.2015, ora 12.30.
8.Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE Transilvania
Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat general. 9.Lim -
ba de redactare a ofertelor: limba român`. 10.Perioada de val-
abilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 11.
Criteriul de atribuire a contractului: “pre]ul cel mai sc`zut”.

Agen]ia Na]ional` de Îmbun`t`]iri Funciar` -Filiala Teritorial`
Olt Dun`re cu sediul în Municipiul Caracal, str.Vornicu Ureche,
nr.15, jude]ul Olt, organizeaz` în data de 08.04.2015, ora 10.00
[i dup` caz în datele de 16.04.2015 [i 22.04.2015, în conformi-
tate cu prevederile anexei 2 din HG nr.841/1995, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, licita]ie public` de-
schis` cu strigare în vederea valorific`rii a urm`toarelor
bunuri: -4 buc. tractor U650; -1 buc tractor U700; -1 buc. Dacia
SupcrNova; -4 buc ARO 243; -1 buc. ARO 244; -1 buc. remorc`
basculant`; -1 buc, remorc` ST02RBB. Lista complet` a aces-
tora, pre]urile [i locurile unde pot fi v`zute bunurile este
afi[at` la sediul unit`]ii men]ionat mai sus [i la sediul Admin-
istra]iei Publice Locale Caracal. Bunurile care urmeaz` a fi
scoase la licita]ie nu mai pot fi transmise f`r` plat` altor in-
stitu]ii publice deoarece acestea nu îndeplinesc condi]iile
prev`zute în anexa 1 a HG 841/1995, respectiv nu mai pot fi uti-
lizate pentru a circula pe drumurile publice datorit` defec -
]iunilor [i uzurii avansate, motiv pentru care au fost respinse
la verificarea tehnic` IIP. Condi]iile ce trebuie îndeplinite de
poten]ialii achizitori sunt urm`toarele: chitan]` dc achitare a
cotei de cheltuieli dc participare la licita]ie în sum` de 125 lei
eliberat` dc casieria unit`]ii; copie dup` certificatul de înma-
triculare la Registrul Comer]ului [i dup` codul fiscal pentru
persoanele juridice, sau dup` actul de identitate pentru per-
soanele fizice; dovada depunerii taxei de participare la licita]ie
în cuantum de 10% din valoarea bunurilor pe care le va licita.
Taxa de participare la licita]ie se poate depune sub una din
urm`toarele forme: ordin de plat` în contul ANIF -Filiala Teri-
torial` Olt Dun`re: RO20TREZ507501701X004415 deschis la
Trezoreria Caracal, sau cash la casieria unit`]ii. Do cu mentele
de participare vor fi depuse la secretariatul filialei în plic sigi-
lat pân` la data începerii licita]iei. Saltul de supralicitare este
de 5% din pre]ul dc pornire. La pre]ul de vânzare se adaug`
TVA, care se suport` de c`tre ofertantul câ[tig`tor. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la tel 0249.515.293.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Ser-
viciul Fiscal Municipal Roman. Num`r de înregistrare ca op-
erator de date cu caracter personal –759. Dosar de executare
nr. 1881123270846. Nr. 71580 din 13.03.2015. Anun]ul privind
vânzarea pentru bunuri mobile, Anul 2015, luna Martie, ziua
19. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
ziua de 08, luna Aprilie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea
Roman, str. Pia]a Roman Vod`, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Netedu
Bogdan cu domiciliul fiscal în localitatea Roman str. Sucedava
bl. 1, sc. B, ap. 23, cod de identificare fiscal` 1881123270846 [i
pentru obliga]ii fiscale neachitate ale debitorului Netedu Bog-
dan Întreprindere Individual` cu domiciliul fiscal în localitatea
Roman str. Sucedava bl. 1, sc. B, ap. 23, cod de identificare fis-

cal` 25650378. Denumirea bunului mobil, descriere sumar`:
(se vor indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz`
bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de evaluare sau de pornire
al licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*):
1. autoturism Ford Ka, an 2001, nr. NT88AUT,  2.473 lei, -; 2. au-
toturism Fiat Stilo, an 2002, nr. NT66NTD, 6.165 lei, -; 3. auto-
turism Ford Fiesta, an 2002, nr. NT99 NTD, 5.582 lei, -; 4.
autoturism Opel Astra, an 2006, nr. NT88NTD, 11.458 lei, -; 5.
motociclu Honda JF11, ab 2003, nr. NT23AXB, 1.935 lei, -.
*)Regimul [i cotele de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prev`zute de
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s  ̀în[tiin]eze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei in-
teresa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân  ̀la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie,
pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de în-
matriculare tradus în limba român`; pentru persoanele fiz-
ice române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s`
se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc  ̀competent ,̀ în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în
conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur̀  fiscal`, re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v  ̀pute]i adresa
la sediul nostru sau la num`rul de telefon 0233.740.129 int.
117. Data afi[`rii: 19.03.2014.

PIERDERI
Filip D`nu]-Constantin, student la Academia de Poli]ie, de-
clar nul carnetul de student pierdut.

SC Centro Trans Corporation SRL declar` pierdut avizierul de
înso]ire a m`rfii cu seria DJ VAS, de la nr.0920701 la 0920750. 

Pierdut Legitima]ie Seria LRM –A  Nr. 0002 – Lupt`tor pentru
Victoria Revolu]iei Rom~ne din Decembrie 1989 – Lupt`tor
remarcat prin fapte deosebite, eliberat` de Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,
pe numele Ailene Costache. O declar nul`.

Declar pierdute: Certificatul de înregistrare [i certificatul con-
statator de autorizare, pentru Agapie Mariana PFA,
F40/1918/2008, CUI24097475, str. Sibiu, nr.33, Sect.6. Bu-
cure[ti. Le declar nule.

Declar nul` legitima]ia seria LRM-G nr. 00432 lupt`tor pen-
tru victoria revolu]iei române din Decembrie 1989 emis` de
S.S.P.R. pe numele Gu[i]` S. Nicolae.

Pierdut certificat de înregistrare nr. 21268 din data de
01.08.2008 eliberat de O.R.I. -Bucure[ti pe numele Ben
Yehuda Avi cu adresa în Bucure[ti, sector 1, str. Aron Cotrus
nr.61A, bl.A, sc.1, ap.18.

P.F.A. Acosteoae Alexandrina Cod Unic 20083965 declar`
[tampila rotund` pierdut` [i nul`.

Anghel Rodica P.F.A. C.U.I. 24857740 din 11.12.2008,
F40/1008/15.08.2003, sediu Bucure[ti, sector 2, str. Pescar-
ilor, nr. 9, bl. 35, scara 1, etaj 6, ap. 21, declar pierdut (nul), cer-
tificat de înregistrare seria B nr. 1673481.

Pierdut autoriza]ie de construire nr. 423-P /19.07.2005 pentru
imobilul situat în Bucure[ti str. Dr. Louis Pasteur nr.47, sector 5.
Autoriza]ia a fost emis` de Prim`ria sect. 5. O declar nul`.

Pierdut contract vânzare- cump`rare nr. 18/6/1980 [i proces
verbal eliberat în data de 20.03.1980 pe numele Popescu-
Arge[ Victor [i Popescu- Arge[ Mic[unica. Le declar nule.

DECESE


