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Anun]uri
CITA}II
Dumitru Florina Marinela, cu domiciliul
în comuna Bradu, jud. Arge[, este
chemat` în calitate de pârât` în Dosarul
nr. 25364/280/2012, la Judec`toria
Pite[ti, în data de 10.11.2014, ora 8,00.
Croitoru Neculai, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Uricani, comuna
Miroslava, jud. Ia[i, este chemat la
Judec`toria Ia[i, cu sediul în Ia[i, str.
Anastasie Panu nr. 25, în dosarul
22883/245/2014, completul C21F, în calitate de p`rat, în proces cu E.On Energie
România SA în calitate de reclamant,
având ca obiect cerere de valoare redus`.
G`it`naru Georgian, cu ultimul domiciliu în Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan
Cuza, nr 85, jude]ul Vâlcea este citat la
Judec`toria Rm. Vâlcea pe data de
21.10.2014, ora 9.00, în calitate de pârât,
în dosarul nr 5109/288/2014, în proces
de divor] cu reclamanta G`it`naru Georgiana Lavinia.
Se citeaz` Pîrvan Constantin Marius,
domiciliat în comuna Movileni, sat
Movileni, str. Gr`dinarului, nr. 20, jude]ul
Olt, pentru data de 30 octombrie 2014,
ora 9.00, la Judec`toria Dr`g`[ani în
dosarul nr. 1075/223/2014 în proces cu
Dr`ghicescu Longin Mircea.
Provigne Acacia SRL, cu sediu în Municipiul Ia[i, Aleea [tefan Procopiu, Nr. 4, Camera 2, Bl. R10, Sc. A, et. 2, Ap. 1, Jude] Ia[i,
este chemat` la Judec`toria Ia[i, cu
sediul în Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 25,
în dosarul 22876/245/2014, completul
C21F, în calitate de pârât, în proces cu
E.On Energie România SA în calitate de
reclamant, având ca obiect cerere de valoare redus`.
Numi]ii Olariu Razvan Dan [i Olariu
Alexandrina Silvia sunt cita]i \n calitate
de p~r~]i \n dosar nr.2325/265/2012 al
Judec`toriei N`s`ud cu termen de judecat` la 17.10.2014 \n proces cu Nati Mihail.
Asocia]ia Prahovean` Pel Pas, cu ultimul
sediul cunoscut în Ploie[ti, Str. Carpenului nr. 4, Jud. Prahova este citat` la Curtea
de Apel Ploie[ti, sec]ia a II-a civil`, dosar
nr. 2757/105/2012**, la data de 05.11.2014
în calitate de intimate în process cu
apelanta A.A.A.S. Bucure[ti [.a.
Se citeaz` Cristea Dumitru cu ultim
domiciliu \n Com. Pantelimon, Str. Macului Nr. 4, Jud. Ilfov, pentru ziua de
01.10.2014 la Judec`toria Cornetu din
Com Cornetu, {os Alexandriei Nr. 138, \n
dosar 1150/1748/2014, av~nd ca obiect
declara]ie Judec`toresc` a mor]ii, iar ca
reclamant pe Cristea Marcel.
Judec`toria Iasi, Complet 3, dosar
34650/245/2012, numitii 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
Petrochimi[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 octombrie 2014, ora
9.00.
SC Nevitex Com SRL, cu sediul în sat
Chicerea, comuna Tome[ti, strada Releu,
nr. 19 jud.Ia[i, este citat` în calitate de
pârât`,( curator special fiind avocat Pavel
Florin Bogdan) în dosarul nr.
25226/245/2014, având ca obiect cerere
de valoare redus`, în data de 15.10.2014,
ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul
în str.Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, Camera Sala 1-Camera de consiliu,
Complet c16 f, reclamanta fiind SC Salubris SA, cu sediul în Ia[i, Sos. Na]ional`
nr. 43, jud. Ia[i.
Se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i c`
peten]ii Spirea Eugen Adrian [i Spirea
Mihaela Elena, ambii domicilia]i în Tohanul Vechi, str. Lateral`, nr. 8, jud.
Bra[ov, au introdus la Judec`toria
Z`rne[ti ac]iune prin care se solicit` s`
se constate c` au dobândit ca efect al
prescrip]iei achizitive [i jonc]iunii posesiilor dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în CF 110275
-Z`rne[ti, nr. top 789/3, 790/a/3,
790/b/3; cu îndeplinirea condi]iilor
prev`zute de dispozi]iile art. 1051 Cod
Procedur` Civil`. Persoanele interesate
pot s` fac` opozi]ie la Judec`toria
Z`rne[ti, cu precizarea ca, în caz contrar,
în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urm` publica]ii se va trece la judecarea cererii. Soma]ia face parte integrant` din nota de comunicare, emis` la
data de 29.09.2014 de Judec`toria
Z`rne[ti.
Dosar nr. 23092/301/2009, România,
Judec`toria sectorului 3 Bucure[ti, Sec]ia
Civil` nr. 2458, [edin]` public` de la
17.02.2010, Instan]` compus` din:
Pre[edinte-M`d`lina Muscalu, grefierMihaela B`l`. Pentru aceste motive, în
numele Legii hot`r`[te: admite ac]iunea
formulat` de reclamanta Chiru Maria, cu
domiciliul în Buz`u, str.Triumfului, nr.40,
jud.Buz`u, împotriva pârâtului Chiru
Gabriel, cu domiciliul în Bucure[ti, sec-

tor 3, BD. Camil Ressu, nr.70, bl.PM26,
sc.A, ap.30, citat în cauza [i prin mica
publicitate [i afi[are la u[a instan]ei, în
contradictoriu cu Autoritatea Tutelar`Prim`ria Sector 3 Bucure[ti, cu sediul în
Bucure[ti, sector 3, str.Parfumului, nr.2-4
[i cu Autoritatea Tutelar` –Prim`ria
Mun.Buz`u, cu sediul în Buz`u,
jud.Buz`u, astfel cum a fost precizat`.
Declar` desf`cut` c`s`toria încheiat` la
data de 12.11.1999 [i înregistrat` în registrul st`rii civile al Prim`riei Sectorului
3 la nr.2628, din vina pârâtului. Reclamanta reia numele avut anterior cas`toriei, de Vlad. Încredin]eaz` reclamantei
spre cre[tere [i educare pe minorul
Chiru Cristian Valentin, n`scut la data de
08.08.2000. Oblig` pârâtul s` pl`teasc`
în favoarea minorului, cu titlul de pensie
de între]inere, suma de 150 lei lunar, cu
începere de la data întroducerii ac]iunii,
16.10.2009, pân` la majoratul copilului.
Ia act c` reclamanta nu solicit` plata
cheltuielilor de judecat`. Cu drept de
apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Dup` r`mânerea irevocabil`,
hot`rârea se comunic` din oficiu
Direc]iei de Eviden]` a Persoanelor sector 3. Pronun]at` în [edin]` public`,
ast`zi, 17.12.2010.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentat` prin asociat coordonator
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al SC Miba Telecom 2002 SRL desemnat prin sentin]a civil` din data de
26.09.2014, pronun]at` de Tribunalul
Ilfov, Sec]ia Civil` în Dosar nr.
3865/93/2013, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificat`
prev`zut` de Legea nr.85/2006 împotriva SC Miba Telecom 2002 SRL, cu
sediul în Loc. Voluntari, Ora[ Voluntari,
Str. Gheorghe Dinc`, Nr. 30, Camera 3,
Jude] Ilfov, CUI 15036568, num`r de ordine în registrul comer]ului
J23/2484/2002. Persoanele fizice [i juridice care înregistreaz` un drept de
crean]` n`scut dup` data deschiderii
procedurii insolven]ei împotriva SC Miba
Telecom 2002 SRL vor formul` declara]ie
de crean]` care va fi înregistrat` la grefa
Tribunalului Ilfov- Sec]ia Civil`, cu referire
la dosarul nr. 3865/93/2013 în
urm`toarele condi]ii: a) termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]elor în tabelul suplimentar al
crean]elor 21.10.2013; b) termenul limit`
pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor 10.11.2014; c) termenul pentru depunerea contesta]iilor
la tabelul suplimentar 21.11.2014; d) termen pentru întocmirea [i afi[area
tabelului definitiv consolidat 02.12.2014.
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea
85/2006 comunic`m deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC
Z.L.L.M. Construct SRL, CIF: 30224670,
J25/195/ dosar nr.2613/101/2014-Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea crean]elor n`scute în cursul
procedurii la 20.10.2014; Termen limit`
pentru verificarea crean]elor n`scute în
cursul procedurii, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului suplimentar al
crean]elor la 03.11.2014. Termenul limit`
pentru depunerea contesta]iilor la
crean]ele n`scute în cursul procedurii la
13.11.2014. Termen pentru întocmirea [i
afi[area tabelului definitiv consolidat al
crean]elor la 24.11.2014. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.
Dosar nr.946/240/2014. Soma]ie. Pentru
îndeplinirea procedurii privitoare la înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin uzucapiune, prin Încheierea
nr.474/2014 dat` de Judec`toria Ha]eg la
data de 18 septembrie 2014, în dosar
946/240/2014, în conformitate cu
disp.art.1051 Cod procedur` civil` (2013)
s-a dispus publicarea prezentei, dup`
cum urmeaz`: „Prin cererea înregistrat`
pe rolul Judec`toriei Ha]eg, sub
nr.946/240/2014 reclamantul Stoica Ioan
cu domiciliul în com. B`ni]a, nr. 86, jud.
Hunedoara în contradictoriu cu pârâ]ii
Ceu]` Mihai, Ceu]` Maria cu domicilii necunoscute, a solicitat ca prin hot`rârea ce
se va pronun]a: s` se dispun` înscrierea
dreptului de proprietate al reclamantului în CF 351 B`ni]a, nr.ord.A+6 nr.top.1706,
1707, 1910 asupra drepturilor pârâ]ilor în
suprafa]` tabular` de 15.480 mp [i real`
de 14.968 mp în valoare de 10.000 lei cu
destina]ie agricol` învecinat la nord cu
Stoica Nicu[or, sud Stoica Vasile, est
pârâul Jigoreasa [i vest composesorat, pe
baz` de uzucapiune în temeiul art.1890
cod civil vechi, art.1873, 1846 al. 1 [i urm.
Cod civil vechi. Orice persoan` interesat`
poate face opozi]ie, care va fi depus` la
Judec`toria
Ha]eg
în
dosar
nr.946/240/2014, în caz contrar, în termen de 6 luni de la data emiterii prezentei soma]ii se va trece la judecarea cererii
reclamantului Stoica Ioan”. Pre[edinte,
Carmen-Nicoleta Mih`il`. Grefier, Nicoleta-Simona Bendea.

LICITA}II
Prim`ria comunei Stremt, cu sediul în localitatea Stremt, comuna Stremt,
jude]ul Alba nr. 99, Tel. 0258-848.101, fax
0258-848.302, organizeaz` licita]ie public` deschis` cu strigare pentru concesionarea de bunuri immobile – 1 lot
teren în suprafa]` de 563 mp, situate administrative în localitatea Stremt, proprietate private a comunei Stremt, jude]ul
Alba. Data limit` de depunere a
dosarelor de prezentare este 22.10.2014,
ora 10:00. Licita]ia se va desf`[ura la
data de 22.10.2014 începând cu ora 11:00.
Informa]ii privind ob]inerea documentelor de participare, a cheltuielilor
suportate de c`tre ofertan]ii intersa]i
precum [i alte informa]ii se pot ob]ine
de la sediul Autorit`]ii Contractancte.
Publica]ie vânzare: Lichid`ri Info Consult
SPRL, lichidator al SC Escape B 25 Impex
SRL Bucure[ti, CUI 9817475, Dosar
1041/1259/2011 pe rolul Tribunalul Specializat Arge[, organizeaz` în data de
20.10.2014, ora 12,00, la sediul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii,
nr.35, et.2, jud. Arges, licita]ie public`
pentru vânzarea urm`toarelor bunuri:
1.Teren intravilan drum acces în
suprafa]` de 987,35 mp + Castel de ap`
situat în localitatea Voluntari, [oseaua
de centur`, nr.2-4, jud. Ilfov la pre]ul de
12.660 euro f`r` tva. 2.Apartament cu 1
camer` în suprafa]` de 29,29 mp, situat
în Bucure[ti, str. Calea Rahovei, nr.352,
bl.20,sc.1, ap.7, sect.5 la pre]ul de 17.600
euro f`r` tva. 3. Autoutilitar` Matiz, 2
buc. la pre]ul de 2.080 lei si 2.400 lei f`r`
tva [i autoturism Matiz la pre]ul de
3.200 lei f`r` tva. Ofertan]ii trebuie s`
depun` pân` la începerea licita]iei o
garan]ie de 10% din valoarea bunurilor
în contul RO42PIRB0306737768001000
deschis la Piraeus Bank Mioveni. Rela]ii
la telefon 0744.780648.
Licita]ie: Lichid`ri Info Consult SPRL,
lichidator al SC Carmengen Exclusiv SRL
Pite[ti, dosar nr. 818/1259/2013, Tribunalul Specializat Arge[, organizeaz` în
data de 17.10.2014, ora 12,00, la sediul
lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii, nr. 35, et 2, jud. Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea urm`toarelor
bunuri: a) autoutilitar` Dacia Logan =
9.050 lei; b) utilaje patiserie: malaxor 550 lei; mixer planetar - 250 lei; dospitor
- 400 lei; cuptor pizza Smart- 600 lei;
cuptor Leventi 2 buc. a 2.150 lei buc.; cuptor Leventi 2 buc. a 5.050 lei buc.
Pre]urile sunt f`r` TVA. Rela]ii la telefon
0744.780648.
Licita]ie: Lichid`ri Info Consult SPRL,
lichidator al SC Fashion Club By Anelisse
For You SRL Pite[ti, dosar
nr.59/1259/2014, Tribunalul Specializat
Arge[, organizeaz` în data de 17.10.2014,
ora 11,00 la sediul lichidatorului din Câmpulung, str. Republicii, nr. 35, et 2, jud.
Arge[, licita]ie public` pentru vânzarea
stocului de marfuri textile pentru
b`rba]i, femei [i copii (rochii, bluze,
fuste, pantaloni) în valoare total` de
12.745,00 lei, f`r` TVA. Lista m`rfurilor
poate fi consultat` la sediul lichidatorului. Rela]ii la telefon 0744.780648.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`.
DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u. Comp. Valorificare Bunuri Confiscate. Str. Dumbrava
Ro[ie nr. 1 - 3, localitatea Bac`u. Nr. 15620/
26.09.2014. Anun]. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i, Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u, cu sediul în str. Dumbrava Ro[ie,
nr. 1 - 3, \n temeiul art. 20, 22 din H.G. 731/
2007 privind normele metodologice de
aplicare a O.G. 14/ 2007, organizeaz`: I.
Licita]ie public` în data de 15 octombrie
2014, orele 12.00, pentru vânzarea
urm`toarelor mijloace de transport: Autoturism marca Opel Omega Caravan,
2.3 D, an fabrica]ie 1987, pre] de pornire
247,50 lei; Autoturism marca Skoda Octavia, 1.9 TDI, an fabrica]ie 2000, pre] de
pornire 2020,25 lei; Moped, marca
Kymco Heroism, f`r` nr. \nmatriculare,
cheie contact, pre] de pornire 347 lei; Autoturism marca VW Kombi 1.9 D, an fabrica]ie 1991, pre] de pornire 3892,70 lei;
Autoturism marca Opel Vectra, an fab.
1994, pre] de pornire 2725,80 lei;
Autoutilitar` marca Aro 320, f`r` date de
identificare, pre] de pornire 1736 lei.
Pasul de licitare este 5% din pre]ul de
pornire a licita]iei. Rela]ii suplimentare
la sediul A.J.F.P. Bac`u - Compartimentul
Valorificare Bunuri, camera 310 - telefon
0234/ 510015, interior 134. II. Vânzare direct`: Autoturism marca Daewoo Cielo
– util pentru piese de schimb, culoare
neagr`, serie sa[iu KLATFI9Y1SB593521,
nr. \nmatriculare B-24-GRS, an fabrica]ie
1995, pre] de vânzare 1138 lei. Pre]urile
includ TVA.
SC Tosigo SRL, prin lichidator judiciar CII
Rusu Ciprian Marian, cu sediul în Ploie[ti,
str.V`leni , nr.65, jude]ul Prahova scoate
la vânzare prin licita]ie public` cu strigare: spa]iu comercial S+P+M, situat în

Azuga, str.Independen]ei , nr. 53, construit
pe un teren în suprafa]` de 60 mp, anul
punerii în func]iune 2007 la pre]ul de
303.773 lei plus TVA, autoutilitar` Mercedes Benz, tip VITO 111 CDI , An fabrica]ie
2007 la pre]ul de 41.384 lei plus TVA [i
bunuri mobile (Ansamblu rafturi,Cas` de
marcat electric` Elka-943, Cas` de marcat electric` ECR MP 5000, Combin` frigorific` marca Siemens, Congelator Zanusi
ZCF 270, Lad` frigorific` Zanusi ZCF
326WB, Vitrin` frigorific` orizontal`, Vitrin` frigorific` vertical` Polar, Vitrin` frigorific` vertical` Snaige 2 u[i, Vitrin`
frigorific`) la pre]ul de 3.711 lei plus TVA.
Licita]ia pentru bunul imobil se va ]ine la
sediul lichidatorului în data de 16.10.2014,
ora 14.00, iar în cazul în care bunul nu va
fi adjudecat de la prima licita]ie, aceasta
va fi reprogramat` pentru 23.10.2014,
30.10.2014, 06.11.2014, 13.11.2014,
20.11.2014, 27.11.2014, 04.12.2014, 11.12.2014,
18.12.2014, aceia[i or` [i aceia[i loca]ie.
Licita]iile pentru bunurile mobile se vor
]ine la sediul lichidatorului astfel: în data
de 13.10.2014, ora 14.00 se va desf`[ura
licita]ia pentru autoutilitara Mercedes
Benz [i la ora 15.30 se va desf`[ura
licita]ia pentru celelalte bunuri. În cazul
în care bunurile nu vor fi adjudecate de
la primele licita]ii, aceastea vor fi reprogramate pentru 17.10.2014, 20.10.2014,
24.10.2014, 27.10.2014, 31.10.2014,
03.11.2014, 07.11.2014, 10.11.2014, 14.11.2014,
acelea[i ore [i aceia[i loca]ie. Înscrierea
se va efectua cu 48 de ore înainte de data
începerii licita]iei . Rela]ii suplimentare la
sediul lichidatorului [i la numerele de
telefon: 0722267433, 0733723417, avciprianrusu@gmail.com.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al SC Ol Construct Development SRL
desemnat prin Sentin]a Civil` nr. 6098
din dat` de 17.06.2014, pronun]at` în
Dosar nr. 18704/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`,
anun]` scoaterea la vânzare a bunului
imobil aflat în proprietatea SC Ol Construct Development SRL constând în
teren intravilan în suprafa]` de 11.468,43
mp situat în Bucure[ti, Bd. Drumul Gura
Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector 3 în valoare
total` de 806.250 euro exclusiv TVA.,
identificat [i inventariat conform raportului de evaluare aprobat în prezenta
cauz` [i a publica]iei de vânzare în-

tocmit` cu aceast` ocazie. Vânzarea
bunului imobil apar]inând societ`]ii
falite se va organiza în data de 06.10.2014
ora 15,00 prin licita]ie public` cu strigare.
Locul de desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de înscriere la licita]ie
men]ionate în caietul de sarcini, cel târziu
pân` în preziua licita]iei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pre]ul acestora,
condi]iile de înscriere la licita]ie precum
[i modul de organizare a acestora se pot
ob]ine din caietul de sarcini întocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se
pot achizi]iona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 300 lei pentru
fiecare bun imobil. Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i
participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la tel.021.227.28.81
Se organizeaz` licita]ie public` cu strigare
în vederea vânz`rii în conformitate cu
prevederile Legii 85/2006 a urm`toarelor
active: 1. Sediu administrativ central –
cl`dire birouri, situat în Br`ila, bdul. Al. I.
Cuza, nr. 3 et VI, la pre]ul de 1.258.000 lei.
2. Teren {os. Viziru, km. 10, în suprafa]`
total` de 112.611,59 mp, cu active viabile
(Atelier repara]ii, cl`dire protocol, drumuri [i platforme, etc.), la pre]ul de
1.294.030 lei. 3. Activul Cazan de Ap`
Fierbinte, situat în Br`ila, calea C`l`ra[ilor
nr. 321B, la pre]ul de 1.110.630 lei. 4. Spa]iu
comercial bloc B15, parter, str. [colilor, la
pre]ul de 313.000 lei. 5. Mijloace de transport: Autoutilitar` 10215 FA 31 la pre]ul de
10.300 lei; Automacara TIP ANT 12.5 la
pre]ul de 17.700 lei; 6. Mijloace fixe [i
obiecte inventor compus din: Aparate de
m`sur`, electrice [i electronice, la pre]ul
de 8.428 lei; Birotic` [i calculatoare la
pre]ul de 11.810 lei; Mobilier la pre]ul de
16.063 lei; Aparate aer condi]ionat, la
pre]ul de 3.270 lei; Diverse bunuri la
pre]ul de 658 lei; 7. Stoc de magazie, la
pre]ul de 223.726 lei; Pre]urile nu con]in
TVA. Date organizare licita]ie: 02.10.2014,
09.10.2014, 16.10.2014, 23.10.2014 [i
30.10.2014, orele 11.00. Caietele de sarcini
se pot ridic` de la sediul lichidatorului din
Br`ila, Sos. Foc[ani, km. 5, contra sumelor
cuprinse între 50 lei [i 2.500 lei. Garan]ia
de participare la licita]ie de 10% din valoarea de pornire trebuie achitat` cu cel

pu]in 2 zile anterior datei licita]iei. Nr. tel.
0241-542.942, 0720.300.464.

PIERDERI
Pierdut certificat de \nmatriculare al societ`]ii Sc Pink Models World SRL
J40/10365/2011, CUI 26766452. |l declar
nul.
Excel SRL, J52/269/1993, C.U.I.:3994150,
declar` pierdut Certificat constatator
pentru autorizarea activit`]ii 5119 la ter]i,
conform declara]iei nr.12884 din
17.12.2004.
Pierdut Certificat Profesional pentru conduc`torii auto care efectueaz` transport
rutier în regim de taxi, pe numele Tinca
Constantin. Îl declar nul.
Pierdut chitan]` achitare integral`
nr.17576, Floricic` Maria [i Floricic`
Marin. Declar nul`.
Pierdut adeverin]` achitare integral`
apartament, pe numele Joian Gheorghe.
O declar nul`.
Pierdut proces verbal predare-primire
locuin]`, eliberat în 2.02.1973, pe numele
Paraschiv Marian [i Paraschiv Eugenia. Îl
declar nul.
Pierdut Proces verbal locuin]`, Floricic`
Maria [i Floricic` Marin. Declar nul`.
Pierdut atestat profesional transport
marf` [i transport persoane pe numele
L`z`rescu Constantin. Îl declar` nul.
Pierdut certificat de înregistrare seria B
2518115 din 21.01.2014 al firmei „Gheacu
N`stase” I.I. F28/81/2012, C.U.I. 29610570,
sediul Comuna Tufeni, jud. Olt, [i certificate constatatoare de la sediul firmei [i
de la punctul de lucru din Bucure[ti, Sector 5, Calea Plevnei nr.1, spa]iu comercial
13-14, conform declara]iilor model 2 [i 3,
nr. 957/20.01.2014 [i certificat constatator de la ter]i, conform declara]iei model
2, nr. 503454/06.03.2012. Le declar nule.
Declar nul (pierdut) certificat A.D.R. nr.
0067578 pentru transport m`rfuri periculoase emis de A.R.R. pe numele
Onofrei Constantin.
SC Procema SA, C.U.I. 1556536,
J40/171/05.02.1991, declar` pierdut (nul)
actul “Autoriza]ie de construire” cu nr.
67-8170 din 06.08.2014.
Pierdut card de avocat pe numele Mihai
Rodica seria 4000-210-025-119, îl declar
nul.
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