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l Patiseria Elvin SRL din Arad
angajeză 1 brutar. Condiții
minime: -studii medii (10 clase
sau școala profesională); -calificare brutar (cod C.O.R. 751201);
-cunoașterea bucătăriei sârbești
(burek). CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite până la
data de 11.10.2017. Selecția
candidaților va avea loc în data
de 12.10.2017 și constă în
concurs de CV-uri.
Informații la telefon:
0740.530.807
l Anunţ privind ocuparea prin
examen/concurs pe perioadă
determinată a unei funcţii
contractuale de execuţie
temporar vacante de inspector de
specialitate, gradul I, la Compartimentul Asistență Socială din
cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului. În temeiul prevederilor art.7 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Primăria Oraşului
Horezu, cu sediul în oraşul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale
de execuţie temporar vacante la
Compartimentul Asistență
Socială din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului
oraşului Horezu, respectiv
Inspector de specialitate, gradul
I, astfel: Data desfăşurării
concursului: -selecția dosarelor:
13.10.2017; -proba scrisă în data
de 20.10.2017, ora 09.00; -interviul în data de 24.10.2017. Dosarele de înscriere se pot depune
la sediul instituţiei, compartimentul Resurse Umane, Juridic,
în perioada 06.10.201712.10.2017, ora 16.00. Rezultatele
selecției dosarelor se vor afișa la
avizierul din cadrul Primăriei
Orașului Horezu în data de
13.10.2017. Condiţii de participare la concurs: -Inspector de
specialitate, gradul I; -Nr.posturi:
1; -Nivel studii: Studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul asistenţei sociale;
-Vechime: minim 5 ani în muncă.
Calendarul concursului: -Depunerea dosarelor: termen
06.10.2017-12.10.2017; -Selecţia
dosarelor: termen 13.10.2017;
-Proba scrisă: 20.10.2017, ora
9.00; -Depunere contestaţii proba
scrisă: 23.10.2017; -Afişarea
rezultatelor după contestaţii:
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termen 23.10.2017; -Interviul:
24.10.2017, ora 10.00; -Rezultatul
final al concursului: termen
25.10.2017. Bibliografia de
concurs și actele necesare
înscrierii la concurs se afișează la
sediul instituției. Date de contact
ale secretarului comisiei: Boaghe
Monica -birou Resurse Umane,
Juridic, 0250.860.190, int.112.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Sector 6 din str. Cernișoara nr.
38-40, sector 6, organizează
concurs pentru ocupare a
postului vacant personal contractual de conducere- Director
Executiv, perioadă nedeterminată, din cadrul Centrului Social
Multifuncțional
„Sfântul
Nectarie”, în data de 30.10.2017
ora 10.00 proba scrisă şi interviul
în data de 03.11.2017 ora 10.00.
Post și cerinţe de participare la
concurs: Centrul Social Multifuncțional „Sfântul Nectarie” •1
post director executiv: -studii
universitare absolvite cu diplomă
de licență/ studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență, în domeniul
Ştiințe Sociale; -vechime–
minimum 3 ani. Dosarul de
înscriere la concurs se depune în
perioada 05.10.2017– 18.10.2017
ora 16.00 la sediul D.G.A.S.P.C.
Sector 6, din strada Cernișoara
nr. 38-40, București, sector 6, şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documente prevăzute la art.
6, sect. 2, conform H.G. nr.
286/2011 *actualizată. Concursul
se va desfășura la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 6, din strada
Cernișoara nr. 38-40, București,
sector 6. Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt afișate la
sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, din
strada Cernișoara nr. 38-40,
București, sector 6 şi pe pagina
de internet www.asistentasociala6.ro. Relații suplimentare la
tel. 021/745.72.37 int. 133.
l Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea, cu sediul în
localitatea Râmnicu-Vâlcea, str.
Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de şef serviciu Achiziţii
Publice şi Managementul Unităţilor de Bibliotecă, gradul profesional II, 1 post, perioadă
nedeterminată (conform HG
286/23.03.2011). Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă: în
data de 27 octombrie 2017, ora
10.00; -Proba interviu: în data de
02 noiembrie 2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.
condiţii de studii şi competenţe:
-superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul tehnic sau economic;
-competenţe de utilizare a calculatorului -certificare ECDL;

-certificat Expert Achiziţii
Publice, cod COR 214946; 2.
condiţii de vechime: minim 9 ani
în specialitatea achiziţii publice.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul” Vâlcea, din
Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I,
nr.26, judeţul Vâlcea, începând
cu data de 06 octombrie 2017
până pe data de 19 octombrie
2017 (inclusiv). Relaţii suplimentare la sediul Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul” Vâlcea, din
Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I,
nr.26, judeţul Vâlcea, persoană de
contact: Dragomir Iuliana,
telefon: 0250.739.221, fax:
0250.739.221. Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica vor
fi afişate la sediul Bibliotecii
Judeţene Vâlcea şi pe site-ul
instituţiei: www.bjai.ro.
l Căminul pentru Persoane
Vârstnice Jimbolia, județ Timiș,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiilor
contractuale vacante: -Inspector
de specialitate, funcție de
execuție: 1 post; -Îngrijitoare,
funcție de execuţie: 1 post.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din anexa la
HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare. Condițiile
specifice necesare în vederea
participării la concurs și a
ocupării funcției de inspector de
specialitate sunt: -Studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă, specializarea științe economice;
-Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 ani;
-Cunoştințe operare PC;
-Noțiuni de achiziții publice.
Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și
a ocupării funcției de îngrijitoare
sunt: -Studii generale sau medii;
-Disponibilitate în a lucra cu
persoane vârstnice; -Nu necesită
vechime. Concursul se va organiza conform calendarului
următor: -27 octombrie 2017, ora
9.00- proba scrisă; -30.10.2017,
ora 13.00- proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de
art.6, alin.(1) din anexa la HG
nr.286/2011, Titlul I, Capitolul 1,
Secţiunea a 2-a şi se vor depune
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului. Detalii
privind condiţiile specifice şi
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bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina
oficială. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Căminului
pentru Persoane Vârstnice
Jimbolia, din str.Tudor Vladimirescu, nr.66, Compartimentul
Resurse Umane, telefon
nr.0256.360.630.
l Școala Gimnazială „Ion
Grigoroiu” Lelești, cu sediul în
localitatea Lelești, comuna
Lelești, judeţul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante
de: -Numele funcţiei: Secretar II,
S; -Număr posturi: 0,50 normă,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
20.10.2017, ora 14.00; -Proba
interviu în data de 24.10.2017,
ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -absolvent cu studii
superioare în domeniul, juridic/
economic/informatic; -6 ani
vechime în muncă. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Școlii
Gimnaziale „Ion Grigoroiu”
Lelești. Relaţii suplimentare la
sediul Școlii Gimnaziale „Ion
Grigoroiu” Lelești, persoană de
contact: Sichitiu Aura Maria,
telefon: 0766.469.307, fax:
0253.278.415, e-mail: scoala_
lelesti@yahoo.com
l Spitalul General Căi Ferate
Drobeta-Turnu Severin, judeţul
Mehedinţi, organizează, în
conformitate cu HG nr.286/2011,
concurs pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie
vacante, după cum urmează: 1.
infirmier debutant -Secţia
Chirurgie Generală (1 post),
infirmier debutant -Secţia Medicină Internă (1 post); -condiţii de
participare: studii medii/liceale,
curs de infirmier, fără vechime;
2.asistent medical debutant -2
posturi -Secţia Medicină Internă
şi asistent medical debutant
Compartiment de Management
al Calităţii Serviciilor Medicale
(1 post); -condiţii de participare:
asistent medical generalist cu
postliceală, fără vechime; 3.fizician medical -Laborator de
Radiologie şi Imagistică Medicală (0,5 post); -condiţii de participare: diplomă de licenţă în
fizică medicală, doi ani vechime.
Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-19 octombrie 2017, ora 14.00,
termenul-limită de depunere a
dosarelor; -27 octombrie 2017,
ora 10.00 -proba scrisă; -31
octombrie 2017, ora 10.00 -proba
interviu. Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de

concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială. Relații
suplimentare se pot obține la
sediul Spitalului General Căi
Ferate Drobeta-Turnu Severin,
telefon: 0252.317.339.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Gorj organizează concurs în data
de 07 noiembrie 2017, ora 10,00
(proba scrisă) şi 10 noiembrie
2017 (interviu), la sediul instituţiei din Tg.Jiu, strada Siretului,
nr. 24, judeţul Gorj, pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef birou,
gradul II la Biroul achiziţii
publice şi contractare servicii
sociale. Dosarele de înscriere se
depun la sediul DGASPC Gorj,
din Tg. Jiu, strada Siretului, nr.
24, judeţul Gorj, în perioada
05.10.2017-24.10.2017. Relaţii
suplimentare la telefon
0253/212518 sau la camera 36 –
sediul DGASPC Gorj.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor 1A, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant în cadrul Serviciul Situații de Urgență: 1. Șef
serviciu – 1 post. Condiții de
participare: - studii universitare
de licență absolvite cu diplomă/
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență în domeniul ingineria
instalațiilor, specializarea instalații pentru construcții; - minim
10 ani experiență în domeniul
PSI; - absolvent al unui curs de
Șef serviciu voluntar/privat
pentru situații de urgență.
Concursul se va desfășura la
sediul institutiei: · înscrierile - în
perioada 05.10.2017-18.10.2017
orele 9.00 - 14.00; - proba scrisă în data de 31.10.2017 ora 9.30; proba interviu - în data de
02.11.2017 ora 9.30. Dosarele se
depun la registratura instituției si
trebuie să conțină obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6
din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condițiile de participare
sunt afișate la sediul instituției și
pe site-ul institutiei www.
asscploiesti.ro. Alte relatii se pot
obține la Resurse Umane - tel.
0740178780.
l Primăria comunei Bogaţi,
judeţul Argeş organizează în
data de 27.10.2017 ora 10,00 –
proba scrisă, concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de
execuţie vacante de inspector de
specialitate (psiholog) cu normă
1/2, în cadrul ,,Centrului de zi
pentru copii comuna Bogaţi”.
Data şi ora interviului se vor
afişa odată cu rezultatele la
proba scrisă. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: Condiţii generale prevăzute
de art. 3 al Regulamentului
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cadru aprobat prin HG 286/2011,
cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice:
Studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul
psihologic; vechime în specialitatea studiilor minim 1 an.
Dosarul de înscriere la concurs se
depune până la data de
19.10.2017 la sediul Primăriei
comunei Bogaţi, judeţul Argeş.
Condiţiile de desfăşurare a
concursului şi de participare la
concurs, precum şi bibliografia
sunt afişate la sediul Primăriei
Bogaţi, anexă la anunţ. Relaţii
suplimentare se obţin la sediul
Primăriei Bogaţi, telefon:
0248655003.
l Primăria comunei Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de inspector,
clasa I, grad profesional superior
- Serviciul public comunitar local
de evidenţa persoanelor din
cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa.
Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa din
strada Vlad Ţepeş, nr. 18, în data
de 6 noiembrie 2017, ora 10.00,
proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Vulcana-Băi,
judeţul Dâmboviţa şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul www.vulcanabai.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
comunei Vulcana-Băi, judeţul
Dâmboviţa şi la nr. de telefon:
0245.230.890.
l Anunt. Teatrul Ion Creangă
cu sediul în București, Str.G-ral.
Constantin Budișteanu, nr.24,
sector 1, anunţă organizarea
unui concurs în perioada:
05.10.2017-07.11.2017 pentru
ocuparea postului vacant de
Consultant artistic (S) IA-poziția
59 din statul de funcții din cadrul
Biroului Marketing, Comunicare
și Management Educațional-1
post; Concursul se va desfășura
la sediul Teatrului Ion Creangă
după cum urmează: în data de
26.10.2017, ora 10:00 proba
scrisă; în data de 01.11.2017, ora
10:00 proba interviului.
Concursul se desfășoară în
conformitate cu prevederile HG
286/2011. Condiţii generale necesare pentru ocuparea postului: să
aibă cetățenia română, cetățenie
a altor state member ale Uniuniii
Europene sau a statelor aparți-
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nând Spațiului Economic și
domiciliul in România; să
cunoască limba română, scris si
vorbit; să aibă vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; să aibă capacitatea
deplină de exercițiu; să aibă o
stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și,
după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să
nu fi fost condamnat definitiv
pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității contra statului
ori contra autorității, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite
cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice necesare pentru
ocuparea postului de Consultant
artistic (S) grad IA: studii superioare de specialitate absolvite cu
diplomă de licență, licențiat în
filologie; vechime în muncă:
minim 7 ani; experienţă în
domeniul cultural-artistic: minim
2 ani; experiența într-o instituție
publică de cultură constituie
avantaj; limbi străine: cunoașterea cel puțin a unei limbi
straine de circulație internațională, preferabil limba engleză-nivel mediu; cunoștințe de
operare calculator: MS Office și
Internet-nivel avansat; cunoașterea legislației în domeniu;
abilități de comunicare (orală și
scrisă) și de lucru în echipă,
imaginație, creativitate, adaptabilitate, inițiativă; capacitate de
adaptare la stres; Documente
necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: a)cerere de
înscriere la concurs adresată
managerului instituției; b)copii
ale următoarelor documente: act
de identitate, certificat de
naștere, certificat de căsătorie
(după caz); c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor
care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică; d)
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea
în muncă, în meserie şi /sau în
specialitatea studiilor, în copie; e)
cazierul judiciar sau o declarație
pe propria răspundere că nu are

antecedente penale care sa-l facă
incompatibil cu funcția pentru
care candidează (candidatul
declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o
declarație pe propria raspundere
că nu are antecedente penale, are
obligația de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana
la data desfasurarii primei probe
a concursului); f)adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derularii concursului de catre
medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta care
atestă starea de sănătate conține,
în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății; g)curriculum vitae; h)1 fotografie;
Copiile documentelor menționate
se prezintă personal, însoțite de
documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu
originalul de către Biroul Resurse
Umane, Contencios, Securitatea
si Sănătatea Muncii. Înscrierile
la concurs si depunerea dosarelor
complete cu actele menționate se
vor face la sediul Teatrului Ion
C r e a n g ă d i n S t r. G - r a l
Constantin Budișteanu, nr. 24,
sector 1, București - Biroul
Resurse Umane, Contencios,
Securitatea si Sănătatea Muncii,
în perioada 05.10.201719.10.2017 între orele 09.0015.00. Pentru informaţii
suplimentare puteti să ne contactaţi la tel: 021/317 11 69 interior
18, persoana de contact: Agarici
Oana. Manager (Director),
Lucian Ghimişi
l Primăria Comunei Hereclean
organizează concurs în data de
26.10.2017, ora 10.00, proba
scrisă, și 27.10.2017, ora 10.00,
interviul, pentru ocuparea
postului contractual de referent
pe perioadă determinată în
cadrul compartimentului
Programe proiecte achiziții
publice, implementare proiecte
contractate. Condiţii: -studii
medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă
de peste 10 ani; -cunoştinţe de
operare pe calculator, dovedit cu
certificat de participare. Dosarul
trebuie să cuprindă următoarele
documente: -cerere de înscriere;
-act de studii (copie); -diplomă
sau certificat cunoștințe operare
PC; -curriculum vitae; -cazier
judiciar; -adeverinţă medicală de
la medicul de familie. Concursul
va consta în: -testare pe calcu-
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lator (probă eliminatorie); -probă
scrisă; -interviu. Notă: Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Hereclean, situat în Hereclean,
str.Principală, nr.27/A, jud.Sălaj.
Bibliografia pentru concurs se
poate obţine de la sediul Primăriei Comunei Hereclean.
Tel.0260.629.480, int.16 -Fizeșan
Otilia, secretar comună.

CITAȚII
l Se citează paratul Antohi Vasile
domiciliat in com. Poduri, jud.
Bacău, la Judecătoria Moineşti, la
data 02.11.2017, dosar
4794/260/2016, obiect divorţ,
reclamanta Antohi Roxana.
l Petrea Paraschiva (dupa casatorie Ionescu Paraschiva) si
Petrea Tudor din str.Margelelor
nr.2, etaj 2, ap.12, sector 6, Bucuresti, sunt chemati in judecata de
Petrea Constantin in dosarul
716/829/2014 la Completul C7
din Cuza Voda nr.1, sectia 1
Civila, jud. Bacau, in data de 11
decembrie 2017 ora 9, obiect
dosar anulare act + diverse,
conform legii, casa parinteasca
nu se vinde si nici pamantul.
l Petrea Tudor din str.Borșa
nr.40, bloc E4, scara 1, ap. 15,
sector 1, Bucuresti este chemat in
judecata de Petrea Constantin in
dosar 716/829/2014 la completul
C7 din Cuza Voda nr.1, sectia 1
Civila, jud. Bacau, in data de 11
decembrie 2017 ora 9 obiect
dosar anulare act + diverse.
l Se citează Coconu Nicuşor,
Zalum (Coconu) Anişoara şi
Sîrbu Alexandru Valentin la
Judecătoria Roşiorii de Vede, str.
Mărăşeşti nr. 52 în data de
25.10.2017 în dosarul civil nr.
845/292/2009* având ca obiect
rejudecare succesiune, reclamantă fiind Ţiparu Mariana.
l Numitul Bain Alexandru
Adrian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Bragadiru,
str. Librăriei nr. 27, judeţul
Teleorman, este citat în calitate
de intimat-pârât la Tribunalul
Teleorman, secţia civilă 1, pe
data de 13.12.2017, ora 08.30,
complet C2 apel NCPC în
dosarul nr. 1344/339/2016 având
ca obiect cerere de valoare redusă
(apel), apelant fiind I.I. Lazăr
Petrişor.

l Pârâtul Dumbravă Stelian, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Timişoara, Intrarea Inului, nr.4,
. .......... S.C. ICMMR GRUP S.A.. ... ....... ... ............ ........ .....
sc.B, ap.15, jud. Timiş este
....... ......... .... .. ... ..... ............... .... ..... ..... ..............
chemat la Judecătoria Timişoara,
....... .......... ..... ............... ..... ........... ......... ...... .....
cu sediul în Timişoara, str. Piaţa
.......... ... ..... ......... ....... ... ... ..... ... ............ .... ...... ...
Ţepeş Vodă nr.2/ A, în dosarul nr.
...............................................................................
1828/325/2017 pentru termenul
...........................................................................
de judecată din data de
........................................................................
11.10.2017, sala 329, completul 4,
.......�
. .....................................................�................................ în acţiunea promovată de reclamanta Zachel Laura Claudia,
..............�......
având ca obiect declararea jude. .........................................................................
cătorească a morţii.
...................................................................

. �......................................................................�..
..........................�.......�............................................
...................................................�......................
............ ... .......... ..... ... .... .... ....... ... ........ ... ............
........... ............. ... .... ....... ... ........ ............. .... ...
................................

l Citaţie emisă la 27 septembrie
2017. Stimată doamnă/Stimate
domn, sunteţi chemat în această
instanţă, camera Sala 4, Complet
c11, în data de 05 decembrie
2017, ora 08.30, în calitate de

Pârât, în proces cu Top Lac Grup
SRL prin Administrator Special
Mircea Mihail Gheorghiu şi
Administrator Judiciar Ciurea
INSOLV EXPERT IPURL -cu
sediul ales în calitate de Reclamant. În caz de neprezentare a
părţilor, judecata se va face în
lipsă, dacă se solicită în scris
acest lucru de către una dintre
părţi.
l Se citează numiții Komnidis
Leontina, Domide Manoila,
Domide Alexandru, Manastire
Dorotei, Manastire Nastasia,
Manastire Maria, Boutan Maria,
Manastire Nastasia și Borza
Sabina la Judecătoria Năsăud, în
calitate de pârâți, în dosarul civil
nr.1404/265/2017, cu termen de
judecată 15.11.2017.

DIVERSE
l Notificare retragere SSIF
Rombell Securities S.A. de pe
piaţa de capital. Adunarea Generală a Acţionarilor SSIF Rombell
Securitites SA, întrunită în data
de 03 octombrie 2017, a decis
retragerea companiei de pe piaţa
de capital şi solicitarea retragerii
autorizaţiei de Societate de
Servicii de Investiţii Financiare.
Astfel, Rombell Securities va
înceta activitatea de tranzacţionare şi orice servicii furnizate pe
piaţa de capital. În cadrul procesului de retragere de pe piaţa de
capital se intenţionează ca, pe
parcursul lunii octombrie,
compania să transfere în mod
automat instrumentele financiare
aparţinând clienţilor la Depozitarul Central, în timp ce disponibilităţile băneşti să fie transferate
în mod automat într-un cont
bancar special de unde vor putea
fi ridicate ulterior de către clienţi,
conform procedurilor aplicabile.
Pentru informaţii suplimentare
vă invităm să vizitaţi site-ul
www.rombell.ro sau să ne
contactaţi la numerele de telefon
0213110027 şi fax 0213111038.
Informaţii suplimentare vor fi
prezentate pe site-ul www.
rombell.ro pe măsură ce devin
disponibile.
l Cabinet de Avocat Olteanu
Ioan Vladimir, anuntam deschiderea procedurii de declarare a
mortii disparutului Voicu Costin
Stefanita, conform Dosar civil nr.
22819/301/2017, al Judecatoriei
Sectorului 3. Rugam orice
persoana, sa comunice datele pe
care le cunoaste in legatura cu cel
disparut, fie la adresa judecatoriei, cu referire la numarul de
dosar indicat mai sus, fie la
e-mail: avelenaolteanu@gmail.
com
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform
sentintei nr. 5172 din data de
28.09.2017 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a
Civilă, în dosarul 46122/3/2016
anunţă intrarea debitorului în
faliment prin procedura simplificată a debitoarei BKP&FABER
SA, cu sediul social în Bucuresti, Str. Stelutei, nr. 6, Sector 1,
înregistrată la ORC sub nr.
J40/3129/2011 , CUI 28190053.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a

creanţelor nascute in cursul
procedurii este 13.11.2017.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor este
24.11.2017. Termenul pentru
depunerea eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului suplimentar al creantelor
este20.12.2017. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat este 30.12.2017.
l Aceasta informare este efectuata de OMV Petrom SA
titular al proiectului, “Consolidare mal rau Trotus in zona
Sondei 510 SI 510 A
Burcioaia”, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Sector
1, J40/8302/23.10.1997, CUI
1590082, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala
de Apa Siret, aviz de gospodarire
a apelor pentru realizarea lucrarilor de “consolidare mal Rau
Trotus in zona sondei 510 SI
510 A Burcioaia”, propus a fi
amplasat in extravilanul localitatii Burcioaia, municipiul
Adjud, judetul Vrancea.
Aceasta investitie este noua.
Aceasta solicitare de aviz este
conform cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la
Expert Serv SRL, cu sediul in str.
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Swiss
Building Technology Ag Zug
Sucursala Bucuresti desemnat
prin hotararea din data de
29.09.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 26989/3/2017,
notifica deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea
nr. 85/2014 împotriva Swiss Building Technology Ag Zug Sucursala Bucuresti, cu sediul in
Bucureşti Sectorul 1, Strada Av
Jean Texier, Nr. 23, Birou Nr 3,
Etaj 2, Ap. 3, CUI 36321664, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/9646/2016. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Swiss
Building Technology Ag Zug
Sucursala Bucuresti vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - secţia a VII-a Civila,
cu referire la dosarul
nr.26989/3/2017, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra
averii debitorului 10.11.2017; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de creante 24.11.2017; c)
termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la
08.12.2017; d) data primei
sedinte a adunarii generale a
creditorilor 29.11.2017, ora 14.00;

e) adunarea generala a asociatilor la data de 10.10.2017, ora
14.00 la sediul administratorului
judiciar.
l Se aduce la cunoștință celor
interesați că petenții Comanita
Florin Victor, cu domiciliul în
comuna Vama Buzăului, sat
Acriș nr. 102, jud. Brașov și
Comanita Radu cu domiciliul în
com. Vama Buzăului, sat Acriș
nr. 103, jud Brașov, au solicitat
Judecătoriei Brașov să se
constate că a dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului agricol fâneață situat în intravilanul
comunei Vama Buzăului, în
punctul numit „Dealul Pietrei”,
în suprafață totală de 12884 mp
și înscris în CF nr. 100473 a com.
Vama Buzăului, nr. top nou
format 3735/2/1/1 3736/1 arabil
în suprafață de 11923 mp și curți
- construcții, cu suprafață de 961
mp, inscris în prezent pe numele
lui, Mikes Mihaly ( minor) - sub
B1 și Mikes Sandor - sub B2, cu
îndeplinirea condițiilor prevăzute
de art. 130 din Decretul Lege nr.
115/1938. Persoanele interesate
pot face opoziție la Judecătoria
Brașov în termen de 30 de zile de
la data afișării şi publicării
prezentei somații. Somația face
parte integrantă din încheierea
pronunțată la data de 14.09.2017
în dosarul civil nr. 8158/197/2017
al Judecătoriei Brașov. Prezenta
afișare la Judecătoria Brașov și
un exemplar la Primăria Vama
Buzăului.
l SC OMV Petrom SA, titular al
proiectului “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata
si conducta gaze sonda 215
Bragareasa”, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei de
incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului
Ialomita, in cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului si de evaluare adecvata,
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se
supune evaluarii adecvate,
pentru proiectul “Lucrari de
suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta gaze sonda
215 Bragareasa”, propus a fi
amplasat in extravilanul comunei
Colelia, jud. Ialomita. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului
Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai
Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi
08.00-16.30, vineri intre orele
8.00-14.00, la urmatoarea adresa
de internet: www.apmil.anpm.ro
si la sediul Primariei Comunei
Colelia, jud. Ialomita. Publicul
interest poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile de
la data publicarii prezentului
anunt.
l Anunt public privind decizia
etapei de incadrare SC Emma
Stylle S.R.L., titular al proiectului "instalatie de fabricare
sucuri din fructe și legume"
propus a fi realizat in comuna
Itesti, sat Itesti, judetul Bacau,
anunta publicul interesat asupra
luarii Deciziei etapei de incadrare
de catre APM Bacau si anume:
proiectul nu necesita evaluarea
impactului asupra mediului si nu
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necesita evaluarea adecvata.
Proiectul Deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul APM
Bacau, str. Oituz nr.23, in zilele
lucratoare, intre orele 08:0014:00 si la adresa de internet:
http://apmbc.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de
12.10.2017.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in Dosarul nr.
5 4 2 1 / 1 0 5 / 2 0 1 7 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
812/25.09.2017 privind pe Asociatia Fotbal Club Filipestii de
Padure, cu termenele: depunere
declarații creanță 08.11.2017,
întocmirea tabelului preliminar
al creanțelor 04.12.2017, întocmirea tabelului definitiv
29.12.2017, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data
08.12.2017, orele 12.00 la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii simplificate de insolventa in Dosarul nr.
4 8 4 0 / 1 0 5 / 2 0 1 7 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
797/22.09.2017 privind pe SC
Stelavi Interprest SRL, cu termenele: depunere declarații creanță
06.11.2017, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
15.11.2017, întocmirea tabelului
definitiv 11.12.2017, prima
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 20.11.2017, orele 12.00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii simplificate de insolventa in Dosarul nr.
4 8 4 0 / 1 0 5 / 2 0 1 7 , Tr i b u n a l
Prahova, conform Sentintei nr.
797/22.09.2017 privind pe SC
Sticla Prahova SRL, cu termenele: depunere declarații creanță
06.11.2017, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
15.11.2017, întocmirea tabelului
definitiv 11.12.2017, prima
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 20.11.2017, orele 12.00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
l Rujan Elena, avand domiciliul
in Bucuresti, str.Uioara, nr.7,

bl.A14, sc.B, et.3, ap.25, sector 4,
titular al planului
P. U . Z . - a n s a m b l u l o c u i n t e
P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, asigurarea utilitatilor, localitatea
Berceni, T10, P29/2,3, anunta
publicul interesat asupra Deciziei
etapei de incadrare luata in
cadrul sedintei Comitetului
Special constituit din data de
23.08.2017, urmand ca prima
versiune a planului sa fie supusa
procedurii de adoptare de catre
autoritatile competente, fara aviz
de mediu. Observatii/comentarii
si sugestii se primesc in scris la
s e d i u l A . P. M . I l f o v ( t e l .
021/4301523) in termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.
l Asociația Purtătorii de Făclie,
titular al proiectului „Construire
Corp Cazare”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de continuitate a procedurii privind
emiterea aprobării de dezvoltare
a proiectului, de către APM
Braşov, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului şi de evaluarea adecvată, pentru proiectul
„Construire Corp Cazare”,
propus a fi amplasat în Râşnov,
str.Glajarie, km.6, cod 504500,
jud.Braşov. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul APM, din Braşov, str.
Politehnicii, nr.3, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00-16.30, şi
vineri, între orele 8.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă
de internet: http://apmbv.anpm.
ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
l Primăria Comunei Alma, cu
sediul în Alma, strada Mihai
Eminescu, nr.226, cod fiscal:
16343277, tel.0269.257.545, fax:
0269.257.535, e-mail: primaria_
alma@yahoo.com, în baza Legii
nr.350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general, și a Legii 98/2016,
privind achiziţiile publice, face
cunoscută intenţia de a atribui
contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie
financiară 2017- sesiunea II,
pentru proiecte aferente domeniului: Sport. Domeniul pentru
care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 6.000Lei,
aprobată pentru anul 2017,
conform Bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2017
aprobat prin HCL nr.40/2017,
este repartizată în conformitate
cu programul anual al finanțărilor nerambursabile: Nr.crt;
Domeniul; Suma alocată: 1.;
Sport; 6.000Lei. Total: 6.000Lei.
Data-limită pentru depunerea
propunerilor de proiect:
06.11.2017, ora 12.00. Perioada
de evaluare și selecționare a
proiectelor în vederea obținerii
finanțării nerambursabile este
08.11.2017, ora 12.00, și se va
face de către Comisia de evaluare
și selecționare a proiectelor de
finanțare nerambursabilă din
fonduri publice alocate de la
bugetul local al comunei Alma.

l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L., cu sediul ales în
Reşiţa, P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R.
RFO II - 0639/2012. Tel/Fax:
0355.429.116/0355.429.117, notifică începerea procedurii de
lichidare şi radiere împotriva
urmatorilor debitori: S.C.
Agromec Iablanita S.R.L. - Iablanita, CUI 8231388, S.C. Panluc
Banat S.R.L. - Bocsa, CUI
26405385; S.C. Smederevo
Group S.R.L. - Sat Berliste, CUI
27325977; S.C. Club Ale & Luk
S.R.L. - Otelu Rosu, CUI
26614969; S.C. Nandy Reuti
S.R.L. - Resita, CUI 18000755;
S.C. Mas Hudema S.R.L. Resita, CUI 15686978; S.C.
Panama Angora S.R.L. - Resita,
CUI 16126197; S.C. Geselva
S.R.L. - Resita, CUI 16841255;
S.C. Atlantis Gift S.R.L. - Resita,
CUI 28623653; S.C. MC
Victomar S.R.L. - Resita, CUI
19162542; S.C. Standardtech
Avantaj S.R.L. - Resita, CUI
30729690; S.C. Paid Irion S.R.L.
- Parvova, CUI 17361425; S.C.
Ica - Nico S.R.L. - Farliug, CUI
30143681. Creditorii debitoriilor
mai sus mentionati, pot depune
creanțele deţinute faţă de debitori, însoţite de documentele
doveditoare, la sediul lichidatorului judiciar, în termen maxim
de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, judeţul
Iaşi, organizează procedura de
negociere directă în data de
25.10.2017, orele 12.00 pentru
concesionare spaţiu în suprafaţă
de 17,94 mp situat în imobil
Şcoala Valea Adâncă, comuna
Miroslava. Caietul de sarcini
poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este
de 50 Lei. Data limită pentru
depunerea ofertelor: 25.10.2017,
orele 10.00.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
2989/16.05.2017, aprobat în
cadrul Adunării Generale a
Creditorilor din data de
29.05.2017, bunurile imobile
absolut indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei
Moldomin SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite
şi obligaţiilor asumate prin
Licenţa de concesiune pentru
exploatarea minereului cuprifer
nr. 2781/2001, pentru perimetrul
Moldova Nouă - Cariera de
Banatite. Informaţiile necesare
sunt cuprinse în Caietul de
sarcini care poate fi achiziţionat
la adresa: Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj,
Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va
desfăşura în data de 06 Noiembrie 2017, de la ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
l Consiliul Local Gura Vitioarei,
cu sediul în comuna Gura Vitioarei, str. Principală, nr.214, cod
fiscal 2843965, adresa e-mail:
guravitioarei@prefecturaprahova.ro, prin reprezentant legal,

primar Tirifon Gheorghe, anunță
închirierea pe o perioadă de 5
ani, prin licitație publică: · spațiu
sala de sport + hol intrare, în
suprafață de 74,86 mp, numit in
continuare spatiu in vederea
desfășurării activităților de recuperare, din cadrul Grădiniței
Făgetu, situată in intravilanul
satului Făgetu, comuna Gura
Vitioarei, aparținand domeniului
public. Licitația va avea loc în
data de 26.10.2017, orele 10:00
la sediul Primariei comunei Gura
Vitioarei. Documentația de licitație se ridică de la sediul Primariei. Garanția de participare la
licitație este de 450 lei. Depunerea ofertelor se va face până la
data de26.10.2017, orele 9,00, la
sediul Primăriei Gura Vitioarei.
l Debitorul SC Quality Serv
International SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Și Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: Mijloace fixe și
obiecte de inventar aparținând
SC Quality Serv International
SRL -în faliment. Prețul de
pornire al licitației este de 50%
din valoarea de vânzare forțată
stabilită în Raportul de Evaluare
exclusiv TVA, pentru fiecare bun
în parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în
prealabil. Participarea la licitație
este condiționată de consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO38PIRB4217771983001000
deschis la Piraeus Bank, pe
seama debitoarei SC Quality
Serv International SRL cel târziu
până la data ședinței de licitație,
a garanției de 10% din prețul de
pornire al bunului pentru care se
licitează și de achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului
de sarcini. Prețul Caietului de
sarcini este de 50 lei exclusiv
TVA și se va achita în numerar la
sediul ales al lichidatorului judiciar Dinu, Urse Și Asociații
SPRL din București, str. Buzești
nr.71, et.5, sector 1. Prima ședință
de licitație pentru activele ce
aparțin societății debitoare a fost
fixată la data de 10.10.2017, ora
14.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, ședințele de licitații se vor relua în
datele de: 17.10.2017, 24.10.2017,
31.10.2017, 07.11.2017,
14.11.2017, 21.11.2017,
28.11.2017, 05.12.2017 și
12.12.2017 ora 14.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Buzești
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul Societatea de
Construcții Poduri ARPOM SA
-în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: -Imobil
(teren 1.609mp și construcții)
situat în Timișul de Sus, județul
Brașov. Prețul de pornire al licitației este de 20.000EURO,
exclusiv TVA. Prețul Caietului de
sarcini este de 1.000 lei +TVA.
-Dreptul litigious asupra imobilului –teren situat în str. Aeroportului FN, sector 1. Prețul de
pornire al licitației este de
118.280Euro exclusiv TVA.
Prețul Caietului de sarcini este de
1.000 lei +TVA. Prima ședință de

licitație va avea loc în data de
17.10.2017, ora 15:00. Dacă
imobilele nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor avea loc în data de:
31.10.2017, 14.11.2017,
28.11.2017 și 12.12.2017 ora
15:00, prețurile de pornire rămanând aceleași. Toate ședințele de
licitație se vor desfășura la sediul
lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr.71, et.5,
sector 1. Participarea la licitație
este condiționată de consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO64BSEA0070000001758962
deschis la Credit Agricole Bank,
Sucursala Victoriei pe seama
debitoarei ARPOM SA, până la
data și ora stabilită pentru desfășurarea licitației, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației și de achiziționarea până la
aceeași dată și oră a Caietului de
sarcini. Prețul Caietului de
sarcini poate fi achitat în contul
lichidatorului judiciar nr.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala Dorobanți sau în numerar la
sediul ales al acestuia din București str. Buzești, nr.71, et.5, sector
1. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon/fax:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Penitenciarul Arad, cu sediul
în Arad, Calea 6 Vânători, F.N.,
CUI 3678181, tel. 0257.212.661,
0257.212.663 (int.112), fax
0257.280.584, email pentru corespondență achiziții.parad@anp.
gov.ro, organizează în data de
20.10.2017, la ora 10.00, licitație
publică cu strigare pentru închirierea a 1 spațiu din incinta
Penitenciarului Arad, în suprafață totală de 1 mp, destinat
amplasării unui automat de
cafea și băuturi calde. Data
limită de depunerea ofertelor este
19.10.2017, ora 13.00. Persoanele
interesate pot solicita documentația de la sediul Penitenciarului
Arad, în zilele lucrătoare, începând cu data de 05.10.2017, între
orele 08.00-15.00. Prețul documentației este de 20 lei, cu TVA
inclus. Prețul de pornire al licitației este de 36,70 lei/mp/lună, iar
saltul de supralicitare este de 3,67
lei/mp/lună. Garanția de participare este de 8,81 lei și se va
achita într-una din modalitățile
prevăzute în documentația
descriptivă.
l C.N. Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
organizează, în data de
25.10.2017, ora 11ºº, la sediul
companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 4000 mp
teritoriu portuar, din portul Călăraşi Industrial, judeţul Călăraşi.
Închirierea teritoriului portuar se
va face pentru desfăşurarea de
activităţi portuare, prin licitaţie
publică deschisă cu strigare în
conformitate cu prevederile:
-H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu,
modificată şi completată cu H.G
nr. 596/13.05.2009; -O.G.nr.
22/1999 republicată, privind
administrarea porturilor şi căilor
navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public al
statului, precum şi desfăşurarea
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activităţilor de transport naval în
porturi şi pe căile navigabile inter i o a r e ; - O r d i n u l M . T. I
nr.1286/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport
naval care aparţine domeniului
public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/
sau de căi navigabile interioare.
Documentaţia de licitaţie, în
valoare de 100 lei, la care se
adaugă T.V.A., poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.
S.A. Giurgiu, şos.Portului, nr.1,
începând cu data de 05.10.2017,
iar ofertele pot fi depuse la sediul
C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din
Municipiul Giurgiu, şos.Portului
nr.1, până la data de 23.10.2017,
ora 13.. In situaţia în care la data
de 25.10.2017 procedura nu va fi
finalizată, licitaţia publică
deschisă cu strigare se va relua în
fiecare zi de miercuri, ora 1100,
până la atribuirea contractului de
închiriere a suprafeţei de 4000
mp teritoriu portuar, din Portul
Călăraşi Industrial. Pentru
această procedură ofertele vor fi
depuse în ziua de Luni a săptămânii, până la ora 13:00.
Precizăm că nu se percepe taxă
de participare la licitaţie. Informaţii suplimentare pot fi obţinute
la telefon nr. 0246/213003, fax
021/3110521, e-mail patrimoniu@apdf.ro.
l C.N. Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
organizează, în data de
25.10.2017, ora 13ºº, la sediul
companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 3000 mp
teritoriu portuar, din portul
Giurgiu –Trup IV, judeţul
Giurgiu. Închirierea teritoriului
portuar se va face prin licitaţie
publică deschisă cu strigare în
conformitate cu prevederile:
-H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu,
modificată şi completată cu H.G
nr. 596 / 13.05.2009; -O.G.nr.
22/1999 republicată, privind
administrarea porturilor şi căilor
navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public al
statului, precum şi desfăşurarea
activităţilor de transport naval în
porturi şi pe căile navigabile inter i o a r e ; - O r d i n u l M . T. I
nr.1286/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport
naval care aparţine domeniului
public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/
sau de căi navigabile interioare.
Documentaţia de licitaţie, în
valoare de 100 lei, la care se
adaugă T.V.A., poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.
S.A. GIURGIU, şos.Portului,
nr.1, începând cu data de
05.10.2017, iar ofertele pot fi
depuse la sediul C.N. A.P.D.F.
S.A. Giurgiu din Municipiul
GIURGIU, şos.Portului nr.1,
până la data de 23.10.2017, ora
13..In situaţia în care la data de
25.10.2017 procedura nu va fi
finalizată, licitaţia publică
deschisă cu strigare se va relua în
fiecare zi de miercuri, ora 11:00,
până la atribuirea contractului de
închiriere a suprafeţei de 4000
mp teritoriu portuar, din Portul
Călăraşi Industrial. Pentru
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anunțuri

această procedură ofertele vor fi
depuse în ziua de Luni a săptămânii, până la ora 13:00.
Precizăm că nu se percepe taxă
de participare la licitaţie. Informaţii suplimentare pot fi obţinute
la telefon nr. 0246/213003, fax
021/3110521, e-mail patrimoniu@apdf.ro.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în
dosarul nr.13654/111/2012 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea Global
Navo, J05/778/2009, CUI:
RO25618695 scoate la vânzare
prin licitație publică: 1. Autoturism Chevrolet Aveo, an fabricație 2007, preț de strigare
4.720,00 lei; 2. Autoutilitară
Dacia Drop Side, an fabricație
2006, preț de strigare 3.600,00lei;
3. Autoutilitară Dacia Drop Side,
an fabricație 2005, preț de strigare 3.280,00lei; 4. Autoutilitară
Fiat Dublo, an fabricație 2002,
preț de strigare 3.040,00 lei; 5.
Autoutilitară Ford Courier, an
fabricație 2001, preț de strigare
1.840,00 lei; 6. Autoutilitară Ford
Transit, an fabricație 2004, preț
de strigare 6.560,00 lei; 7.
Autoutilitară Volkswagen Caddy,
an fabricație 1998, preț de strigare 2.720,00 lei; 8. Mașina de
ambalat, preț de strigare 720,00
lei; 9. Cântar Electronic, preț de
strigare 240,00 lei; 10. Mobilier
Birou, preț de strigare 640 lei; 11.
Vitrină Frigorifică, preț de strigare 880 lei; Licitația va avea loc
în data de 11.10.2017 ora 12:00 la
sediul lichidatorului din Oradea
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În
caz de nereușită licitația se va
relua în data de 18.10.2017,
25.10.2017, 01.11.2017 respectiv
08.11.2017, la aceeași oră şi
adresă. Participanți vor trebui să
achiziționeze un caiet de sarcini
în valoare de 500 lei + TVA 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 licitației publice. Cererii de participare la licitație i se va anexa
dovada achitării caietului de
sarcini și dovada achitării unei
garanții de 10% din prețul de
pornire al bunului pentru care se
licitează. Informații suplimentare
se pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l Debitorul SC Mecanoenergetica SA – în insolvență, cu sediul
în Dr. Tr. Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi,
CIF: 1605469, J25/348/1991,
aflata în procedură de reorganizare judiciara în dosar nr.
7395/101/2015 prin administrator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL reprezentata de ec.
Popescu Emil, cu sediul ales în
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare: 1. Autotractor ROMAN
(radiat din circulatie) la pretul de
2850 euro; 2. Strung SP
1250*6000 la pretul de 8900 euro;
3. Masina de alezat frezat la
pretul de 8300 euro; 4. Strung
SNA la pretul de 4700 euro; 5.
Strung SNA 800*2000 la pretul
de 4800 euro; 6. Presa cu frictiune la pretul de 4100 euro; 7.
Presa de debavurat la pretul de

5300 euro; 8. Masina de frezat
longitudinala FLP 660 la pretul
de 9800 euro; 9. Strung la pretul
de 3100 euro; 10. Masina de
frezat la pretul de 3900 euro; 11.
Pantograf la pretul de 1770 euro;
12. Dispozitiv rectificat la pretul
de 170 euro; 13. Strung carusel
SC 1250 la pretul de 9100 euro;
14. Strung SNA 800*3000 la
pretul de 4800 euro; 15. Strung
SNA 500*2000 la pretul de 3100
euro; 16. Masina de frezat universala FUS 22 la pretul de 2200
euro; 17. Presa hidraulica 200 T
forta la pretul de 2000 euro; 18.
Cazan BASIC la pretul de 330
euro; 19. Macara portal la pretul
de 9900 euro; 20. Pod rulant
monogrinda 5 tf la pretul de 2100
euro; 21. Pod rulant 3.2 TF la
pretul de 1670 euro; 22. Pod
rulant 5 TF la pretul de 2100
euro; 23. Pod rulant monogrinda
5 tf la pretul de 2100 euro. 24.
Monogrinda 5 TF la pretul de
2300 euro; 25. Masina de gaurit la
pretul de 400 euro; 26. Masina de
frezat verticala la pretul de 1580
euro; 27. Masina de gaurit GR 35
la pretul de 1800 euro; 28. Masina
de alezat la pretul de 6200 euro;
29. Masina gaurit RADIAL GR
616 la pretul de 3800 euro; 30.
Strung SNA 560 la pretul de 4100
euro; 31. Masina de frezat AF 85
la pretul de 5700 euro; 32. Strung
SPA 710*4000 la pretul de 7900
euro; 33. Masina de frezat la
pretul de 3100 euro; 34. Masina
de gaurit radiala GR 616 la
pretul de 5200 euro; 35. Strung
SNA 560*1500 la pretul de 3900
euro; 36. Masina de frezat universala FU 36 la pretul de 2600 euro;
Valorile nu includ TVA (19%) și
plata se va face in lei la cursul
BNR din ziua plății. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior, o reprezinta
sentinta nr. 75/2016 din data de
19.09.2016 de confirmare a
planului de reorganizare pronunțată de către judecătorul sindic in
dosarul de insolvență nr.
7395/101/2015 af lat pe rolul
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia
va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
jud. Mehedinţi la data de
17.10.2017 orele 1400. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini. Contul
unic de insolvență al debitoarei
SC Mecanoenergetica SA este
deschis la BCR Dr. Tr. Severin –
RO66RNCB0179034575100001.
Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie
din data de 17.10.2017 să depună
oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până
la data de 17.10.2017 orele 12,00
la adresa menționată anterior,
respectiv localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
judeţul Mehedinţi sau la adresa
debitoarei din Dr. Tr. Severin, str.
Calea Timișoarei, nr. 22, jud.
Mehedinţi. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile sa anunțe administratorul judiciar înainte de
data stabilita pentru vânzare în
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termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii la sediul administratorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud. Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax
:
0252354399 sau la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.
l Debitorul SC Anicos Company
SRL cu sediul social în Vânju
Mare, str. Republicii nr. 91, jud.
Mehedinţi, CIF: 22495776,
J25/580/2007, aflată în procedura
de faliment, in bankruptcy, en
faillite, dosar nr. 8446/101/2010*
- Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar asociat prin
contract: Yna Consulting SPRL,
Cabinet Individual de Insolvenţă
Grădinaru Valentina, Visal
Consulting SPRL şi Consultant
Insolvenţă SPRL, cu sediul
procesual ales în Mun. Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare
la un preţ diminuat cu 65% faţă
de preţul stabilit prin raportul de
evaluare: -activul *Fabrică de
confecţii* compusă din teren
intravilan in suprafata de 5652
mp nr. cadastral 50202, hală
producţie si depozit materiale cu
o suprafat construita de 1782,51
mp si suprafaţă utilă de 3339,91
m.p. nr. cadastra 50202 –C1,
remiză p.s.i. cu o suprafata
construita de 125,86 mp si o
suprafaţă utilă de 105,12 m.p. nr.
cadastral 50202 –C2, bazin de
apă cu o suprafaţă construită de
101,43 m.p. si o suprafata utila de
84,11 mp nr. cadastral 50202-C3,
centrală termică cu o suprafata
construita de 106,89 mp si o
suprafaţă utilă de 95,09 m.p. nr.
cadastral 50202 –C4, situat în
localitatea Vânju Mare, str. Republicii, nr. 91, judeţul Mehedinţi,
fiind inscris in Cartea Funciara
sub numarul 50202 Vanju Mare
(nr. CF vechi 30). Preţul de
pornire al licitaţiei este de
108885,00 euro exclusiv TVA
echivalent in lei la cursul BNR
din ziua platii. Licitaţia va avea
loc în localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi în data de 18.10.2017
orele 1300. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 522 din data de
07.10.2011 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in
dosarul de insolvență nr.
8446/101/2010*. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea, a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului
de sarcini in valoare de 1000 lei
pana pe data de 17.10.2017 orele
17.00. Nr. cont RO89BTRL02601202J96730XX deschis la
Banca Transilvania Suc. Dr.
Tr.Severin. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele 0742592183, 0756482035
0252354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din loc. Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului nr.
7A, jud. Mehedinti. Lichidatori
judiciari asociaţi, Yna Consulting

SPRL, Cabinet Individual de
Insolvenţă Grădinaru Valentina,
Visal Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL.
l Consiliul Local al Comunei
Bărăganul, jud. Brăila, organizează în data de 24.10.2017, ora
13.00, licitaţie publică, în vederea
concesionării a 7 loturi de teren
agricol intravilan, ce fac parte din
domeniul privat al comunei
Bărăganul. Data şi locul la care
se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor: şedinţa
publică de deschidere a ofertelor
se va desfăşura în data de
24.10.2017 ora 13.00 în Sala de
Şedinţe a Consiliului Local al
Comunei Bărăganul. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: documentaţia va putea fi
achiziţionată începând cu data de
05.10.2017 de la Compartimentul
de achiziţii publice al Primăriei
comunei Bărăganul, din str.
Victoriei nr. 15. Documentaţia de
atribuire va fi pusă la dispoziţia
celor interesaţi contra sumei de 5
lei, iar garanţia de participare la
licitaţie este în cuantum de 5 lei şi
se pot depune în numerar la
caseria Primăriei Bărăganul din
str. Victoriei nr. 15. Data limită de
depunere a ofertelor: termenul
limită de depunere a ofertelor
este data de 24.10.2017 ora 12.00.
Ofertele se depun în plic închis la
Registratura Primăriei Bărăganul, localitatea Bărăganul, str.
Victoriei nr. 15, jud. Brăila, cu
respectarea instrucţiunilor pentru
ofertanţi din documentaţia de
atribuire. Criteriul de atribuire:
criteriul de atribuire ales de către
autoritatea contractantă este
,,oferta cu preţul cel mai mare’’
pentru plata redevenţei. Relaţii:
de la Compartimentul urbanism
al Primăriei comunei Bărăganul
la tel. 0239663009, fax
0239663103, e-mail primariabaraganulbr@yahoo.com.
l Consiliul Local al Comunei
Slava Cercheză, cu sediul în localitatea Slava Cercheză, str.Principală, nr.224, judeţul Tulcea, cod
fiscal: 4994700, telefon/fax:
0240.551.681, anunţă că, pe data
de 24.10.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Slava
Cercheză, va avea loc vânzarea
prin licitaţie publică deschisă a
trei loturi de teren amplasate în
intravilan -trup izolat sat Slava
Rusă, comuna Slava Cercheză,
având următoarele suprafeţe:
Teren în suprafată de: 3.140mp,
Tar.49, parc.Cc347, Lot1, nr.
cadastral 30697; Teren în suprafaţă de: 2.049mp, Tar.49, parc.
Cc347, Lot2, nr.cadastral 30698;
Teren în suprafaţă de: 1.397mp,
Tar.49, Lot10, nr.cadastral 30079.
Documentaţia privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei
pentru vânzarea acestor terenuri
evidenţiate mai sus se poate
procura contra cost de la sediul
primăriei, zilnic, între orele 8.0016.00, începând cu data de
16.10.2017, persoană de contact:
Haralambie Valentin. Se pot
solicita clarificări până cel târziu
la data 20.10.2017. Documentele
necesare participării la licitaţie se
pot depune până la data de
23.10.2017, ora 15.00, la registratura Primăriei Slava Cercheză.
Instanţa competentă la soluţionarea litigiilor: Tribunalul
Tulcea.

l SC Parc Industrial Câmpia
Turzii SA (Societate-Administrator al Parcului Industrial
Câmpia Turzii) anunţă public
lansarea ofertei de atribuire în
folosinţă, prin licitaţie publică, a
două parcele de teren disponibile
pentru realizarea de investiţii în
perimetrul Parcului Industrial
Câmpia Turzii (str.Laminoriştilor,
nr.169), după cum urmează:
-Parcela Lot 3 -în suprafață de
8.100mp; Destinaţia parcelelor o
reprezintă -Activităţi de
producţie/servicii. Licitaţia
publică se va desfăşura în ziua de
27.10.2017, ora 12.00, la sediul
Primăriei Municipiului Câmpia
Turzii, sala Europa. Depunerea
ofertelor se va face în perioada
05.10.2017-25.10.2017, ora 16.00.
Relaţii suplimentare referitoare
la documentaţia de licitaţie,
condiţiile de participare la licitaţie şi calendarul licitaţiei pot fi
obţinute la sediul SC Parc Industrial Câmpia Turzii SA, str.Laminoriştilor, nr.2-4, zilnic, între orele
8.00-15.00, de la director Parc
Industrial, Remus Mateitel.0757.675.519 sau consilier
j u r i d i c C ă t ă l i n Vă s i e tel.0745.315.589 ori accesând:
www.parcindustrialcampiaturzii.
ro
l 1.Informații generale privind
proprietarul: Comuna Șimian, cu
sediul în comuna Șimian, str.
DE70, nr. 64, CUI: 4550988, jud.
Mehedinți, tel./fax: 0252.338.693,
e-mail: clsimianmh@gmail.com,
organizează în data de
25.10.2017, ora 10.00, licitație
publică pentru închirierea suprafeței de 50 de mp din incinta
clădirii Școala cu clasele I-IV și a
terenului aferent, în suprafață de
100mp din satul Dedovița Nouă,
Comuna Șimian, cu destinația:
spațiu pentru desfășurare activități comerciale. 2. Informații
generale privind obiectul închirierii: a) Procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de închiriere: licitație publică; b) Tipul
contractului pentru care se solicită oferte: contract de închiriere
spațiu în vederea desfășurării de
activități comerciale; c)Obiectul
închirierii: spațiu în suprafaţă de
50 de mp din incinta clădirii
Școala cu clasele I-IV și teren
aferent, în suprafață de 100mp
situat în satul Dedovița Nouă,
Comuna Șimian; d)Durata sau
termenul de închiriere: 5 ani, cu
posibilitatea de prelungire,
conform legii. 3.Informații
privind documentația de atribuire: a) Relații privind licitația și
documentația de atribuire se pot
obține de la Primăria Comunei
Șimian, com.Șimian, str. DE70,
nr. 64, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și
administrarea domeniului public
și privat, începând cu data de
04.10.2017, ora 09.00, în urma
unei solicitări scrise. Data-limită
de solicitare a clarificărilor este
17.10.2017, ora 09.00. b) Cheltuieli privind participarea la licitație: -Caiet de sarcini: 50 Lei;
-Garanție de participare: 100Lei.
c)Preţul minim de pornire a licitației este de: 6 Lei/mp/lună. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită pentru depunerea
ofertelor 24.10.2017, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei
Șimian, com. Șimian, str.DE70,

nr.64, Registratură, Etaj 1, jud.
Mehedinți. 5.Data și locul unde
se va desfășura licitația: Primăria
Comunei Șimian, str. DE70, nr.
64, jud. Mehedinți, Compartimentul Achiziții Publice, în data
de 25.10.2017, ora 10.00. 6.
Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii este
Tribunalul Mehedinţi -Secţia
contencios administrativ și fiscal,
situat în Dr. Tr. Severin, B-dul
Carol I, nr.14, jud.Mehedinţi. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate:
04.10.2017.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele Riciu Valentin. Declar
nul.
l Pierdut Certificat de Inregistrare fiscala si Certificat Constatator, PFA Doina Mihaela
Turturea. Declar nule.
l Pierdut legitimatie student pe
numele Stefan Simina Ana
Maria, Facultatea ASE. Declar
nula.
l Kinetics Activ Klub SRL cu
sediul în Bucureşti, sector 1, str.
Constantin Dobrogeanu Gherea,
nr. 127B, având J40/14503/2016
şi CUI 36706059 declară nule
Certificatul de Înregistrare seria
B nr. 3233039 şi Certificatul
Constatator eliberat în baza
declaraţiei nr. 419585 din care
reiese că nu desfăşoară activităţi
la sediul social, eliberate de
ORC-TB.
l Pierdut Certificat profesional
transport marfă eliberat de ARR
Dolj pe numele Dobridoreanu
Ştefan Mugur. Se declară nul.
l S.C. New Europe Wine S.R.L.
cu sediul social în Bucureşti,
sector 1, Aleea Snagov nr. 11-13,
C.U.I. RO31667188,
J40/6445/2013, declară pierdute
certificatul de înregistrare seria B
nr. 2759944 şi certificatele constatatoare. Acestea se declară nule.
l S.C. BL Studio Associates
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str.
Siriului nr. 22-26, sector 1, având
C.U.I. 30373168, declar pierdut
registru unic de control nr.
2040223 emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău la data de
04.03.2014. Îl declar nul.
l Zaharia I. Alexandra Persoană
Fizică Autorizată, număr de ordine
în Registrul Comerţului:
F40/3204/2011, cod unic de înregistrare: 29021796, cu sediul social în
Bucureşti, b-dul Pache Protopopescu nr. 74, sector 2, declar pierdute: certificatul de înregistrare
seria B nr. 2264031 şi certificat
constatator eliberate de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului.
l Pierdut atestat transport
marfă, eliberat de ARR Rm.
Vâlcea, pe numele Buță Adrian,
din localitatea Budești, județul
Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut legitimatie student
emisa de Universitatea din Bucuresti pe numele Istrate Diana
Cezara. Declar nula.

