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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 
1850517294746. Nr. 75304 / 05.07.2016. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. S.F.O. Văleni anunță 
organizarea licitației privind vânzarea următoarelor bunuri 
mobile: Autoutilitară marca Citroen 244 L, nr. identificare 
VF7ZBPMNC17024845, an fabricație 2002, nr. înmatriculare 
PH – 85 – BUZ. Prețul de pornire al licitației este de 11.391 lei, 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 
de Munte, în data de 21.07.2016, ora 10.00. Anunțul nr. 
75304/05.07.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal, 
la Primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare, 
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 
ofertelor, puteți apela numărul 0244.283.006, persoană de 
contact: Ariciu Nicolae. Data afișării: 06.07.2016.

publicitate

OFERTE SERVICIU

Angajăm Măcelari pentru Anglia. 
Salariile pot ajunge până la 1.800 
de Lire pe lună. Pentru mai multe 
informaţii vă rugăm sunaţi la: 
0044.750.084.55.56.

l S.C.Doly-Com Distribuţie S.R.L., 
punct de lucru: Roma, Jud.Botoşani, 
angajează ciontolitori-transatori şi 
muncitori-fasonare carne, cu experi-
enţă în domeniu tranşării şi fasonării 
de min.3 ani, cunoscători de limba 
engleză, rusă şi ucraineană, scris şi 
vorbit. CV-urile se vor transmite la 
adresa de email: office@dolycom.ro 
sau fax: 0231.565.955. Relatii la 
telefon:  0231.565.970,  int .123 
-Resurse umane.

l Spitalul de Boli Cronice Sf.Luca 
Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea a 1 post contractual 
temporar vacant  de infirmieră -secția 
Geriatrie-gerontologie, conform 
H.G.286/2011. Proba scrisă în 
21.07.2016, ora 09.30 şi interviu ora 
10.00. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 13.07.2016, 
ora 15.00. A.Condiţii specifice: Pentru 
infirmieră: -şcoală generală; -curs de 
i n f i r m i e r e  o r g a n i z a t  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R.sau curs de infir-
miere organizat de furnizori  autori-
zați de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecției Sociale cu aprobarea Minis-
terului Sănătății; -cel puţin 6 luni 
vechime în activitate. Calendarul de 
desfăşurare a concursului, bibliografia 
şi tematica se afişează la sediul şi pe 
site-ul spitalului: www.spitalulsfluca.
ro. Date de contact: CUI: 4340650, 
fax: 021.334.30.74, e-mail: sf luca.
runos@yahoo.com, Sorina Ciobotu, 
tel.: 021.334.30.10/229.

l Spitalul de Boli Cronice Sf.Luca 
Bucureşti, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 

contractual  vacante,  conform 
HG86/2011: -1 post vacant infirmieră 
-secția Geriatrie-gerontologie; -2 
posturi vacante de îngrijitoare. -Proba 
scrisă în 28.07.2016, ora 09.00 –infir-
mieră, ora 10.30 -îngrijitoare BRMC, 
ora 12.00 -îngrijitoare spaţii comune. 
Interviul în data de 02.08.2016, ora 
09.00 -infirmieră, ora 10.30 -îngriji-
toare BRMC, ora 11.30 -îngrijitoare 
spaţii comune. Data limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
20.07.2016, ora 15.00. A.Condiţii 
specifice: -Pentru infirmieră: -şcoală 
generală; -curs de infirmiere organizat 
de O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de 
infirmiere organizat de furnizori auto-
rizați de Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecției Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătății; -cel putin 6 
luni vechime în activitate. Pentru 
îngrijitoare: -şcoală generală; -fără 
vechime. Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi tematica se 
afişează la sediul şi pe site-ul spita-
lului: www.spitalulsfluca.ro. Date de 
contac t :  CUI :  4340650 ,  fax : 
0213.343.074, e-mail: sfluca.runos@
yahoo.com, Sorina Ciobotu, tel.: 
021.334.30.10/229.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală 
Sector 6 organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  funcţiei 
publice specifice de execuţie vacantă 
din cadrul Biroului 1 Ordine Publică- 
Direcţia Ordine Publică, respectiv: 
-poliţist local, clasa I, gradul profesi-
onal superior- 1 post. Proba scrisă a 
concursului se va desfăşura la sediul 
Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei 
nr. 147-149 Sector 6, în data de  08 
august 2016, ora 10.00. Data susţinerii 
interviului va fi comunicată ulterior. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
D.G.P.L. Sector 6, situat în şos. Orhi-
deelor nr. 2d Sector 6. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei şi la numărul de telefon: 
021.413.17.38 -Serviciul Resurse 

Umane, Formare Profesională şi 
Instruire.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr.611/2008 şi O.U.G  nr. 
45/2008, anunţă scoaterea la concurs 
a unei funcții publice de execuție 
vacante de referent de specialitate, 
clasa II, gradul profesional superior la 
Probleme Speciale. Condiții specifice: 
Studii superioare de scurtă durată 
absolvite cu diplomă; Vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 9 
ani;   Concursul va avea loc la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, astfel:-proba scrisă, în 
data 19 iulie 2016, ora 10.00; -inter-
viul, va fi stabilit după finalizarea 
probei scrise.  Dosarele de înscriere se 
depun în opt zile de la publicare. 
Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi  publi-
cate pe pagina de web www.madr.ro şi 
afişate la sediul instituţiei din  B-dul. 
Carol I nr.2-4, sector 3 Bucureşti.

l Anunţ. Institutul de Filosofie şi 
Psihologie „C. Rădulescu- Motru”, cu 
sediul în Bucureşti, Strada Calea 13 
Septembrie  nr.13, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi:-1 post de cercetător 
ştiinţific gradul II în domeniul Filo-
sofie, specialitatea logică dialecti-
co-speculativă şi istoria filosofiei 
româneşt i .  Condi ţ i i l e  pentru 
concursul de ocupare a postului din 
domeniul Filosofie: licenţă în Filo-
sofie, doctorat în Filosofie, activitate 
de cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învăţământul superior de cel 
puţin 8 ani şi de cel puţin 4 ani în 
postul de Cercetător Ştiinţific gradul 
III sau lector universitar; pentru 
candidaţii care provin din afara învă-
ţământului superior sau a cercetării 
ştiinţifice, o vechime de 12 ani în 
profilul postului cu îndeplinirea stan-
dardelor minimale necesare şi obliga-

torii pentru conferirea gradului 
profesional de Cercetător Ştiinţific 
gradul II în domeniul Filosofiei sau a 
titlului didactic de conferenţiar 
universitar în domeniul Filosofiei 
(Ordinul MECTS 4204/ 15.07.2013). 
Concursurile se vor desfăşura 
conform Legii nr.319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare, la sediul Institutului, 
Bucureşti, Strada Calea 13 Septem-
brie  nr.13. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 30 de zile de la 
data apariţiei anunţului în „Jurnalul 
Naţional” şi la avizierul Institutului, 
la Compartimentul Resurse Umane al 
Institutului, de luni până vineri între 
orele 10.00–12.00. Dosarele care nu 
corespund specialităţilor şi condiţiilor 
menţionate nu sunt acceptate la 
concurs. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al Institutului, la 
tel.021.318.24.49.

l Municipiul Sighişoara organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale de 
execuție vacante: 1. Referent I/A în 
cadrul Compartimentului Logistic – 
Biroul Logistic, aprovizionare tehni-
co-materială şi administrativ: - Studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
- Vechime cel puțin 9 ani în speciali-
tatea studiilor; - Cunoştințe de 
operare PC – nivel mediu; 2. Suprave-
ghetor în cadrul Muzeului de Istorie: 
- Studii generale sau studii medii. 3. 
Îngrijitor în cadrul Muzeului de 
Istorie: - Studii generale sau studii 
medii. 4. Îngrijitor în cadrul Compar-
timentului Administrativ – Biroul 
Logistic, aprovizionare tehnico-mate-
rială şi administrativ: - Studii generale 
sau studii medii. 5. Paznic în cadrul 
Compartimentului Administrativ – 
Biroul Logistic, aprovizionare tehni-
co-materială şi administrativ: - Studii 
generale sau studii medii; - Atestat 
pentru exercitarea profesiei de agent 

pază şi ordine eliberat de Inspecto-
ratul General al Poliției Române.
Concursul se organizează la sediul 
Municipiului Sighişoara, Str. Muze-
ului nr. 7, județ Mureş, astfel: - proba 
scrisă: 28.07.2016, ora 10,00 la sediul 
Municipiului Sighişoara, Str. Muze-
ului nr. 7; - interviu: 01.08.2016, ora 
13,00 la sediul Municipiului Sighi-
şoara, Str. Muzeului nr. 7. Data până 
la care se pot depune dosarele de 
înscriere: 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul Muni-
cipiului Sighişoara, la secretarul 
comisiei de concurs - camera 72 sau la 
telefon: 0265-771280.

l Universitatea „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureş, cu sediul în localitatea 
Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga, nr.1, 
judeţul Mureş, organizează concurs 
pentru ocuparea postului didactic 
vacant de: -Asistent universitar, pe 
perioadă determinată de 3 ani: 1 post, 
în baza Legi educaţiei naţionale, nr.1 
din 2011, în domeniul ştiinţific: 
-Informatică, cu disciplinele: -Arhi-
tectura sistemelor de calcul; -Funda-

mentele programării; -Programare 
procedurală. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
13.09.2016, ora 09.00, Sala L31; 
-Prelegerea publică în data de 
13.09.2016, ora 12.00, Sala L31. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: 1.Deţinerea diplomei 
de doctor în ramura de ştiinţă cores-
punzătoare postului didactic, prin 
excepţie, în cazul persoanelor care 
deţin statutul de student doctorand, 
angajarea se face conform art.301, din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
pentru o perioadă de 3 ani, cu posibi-
litatea prelungirii până la 5 ani. 2.
Îndeplinirea standardelor redate şi 
calculate potrivit art.13 din Metodo-
logia proprie pentru ocuparea postu-
rilor didactice vacante pe perioadă 
determinată în Universitatea „Petru 
Maior” din Tîrgu-Mureş: minim 25 de 
puncte. 3.Dosarul de concurs al 
candidatului trebuie să cuprindă 
documentele menţionate la art.14 din 
Metodologia proprie pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante pe peri-
oadă determinată în Universitatea 
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„Petru Maior” din Tîrgu-Mureş. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termenul 
stabilit prin calendarul desfăşurării 
concursului afişat pe site-ul: http://
upm.ro/concursuri_didactice, la 
sediul Universităţii „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga, nr.1, la 
Sala R20. Relaţii suplimentare la 
sediul: Universităţii „Petru Maior” 
d i n  T î r g u - M u r e ş ,  t e l e f o n : 
0265.215.958 şi pe site-ul: http://upm.
ro/concursuri_didactice

CITAȚII  
l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat 
în comuna Casin, judeţul Bacău, 
Cimpoia Elena domiciliată în oraş 
Oneşti, str. Libertăţii, nr. 29, sc A, apt. 
8, judeţul Bacău, Calistru George 
Valentin domiciliat în comuna Tudor 
Vladimirescu, judeţul Arad, sunt 
citaţi în dosar nr. 1890/222/2009* la 
termenul din data de 20.07.2016, la 
Judecătoria Dorohoi în calitate de 
pârâţi, ,,partaj succesoral”, recla-
mantă Aghiorghiesei Rodica.

DIVERSE  
l Crăciunescu Mihaela anunţă pe cei 
interesaţi că intenţionează deschi-
derea succesiunii. Pentru informatii 
sunati la 0721751340.

l JUST INSOLV SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale  de 
i n s o l v e n t a  i n  D o s a r u l  n r. 
3189/105/2016, Tribunal Prahova, 
conform Sentintei nr. 831/30.06.2016 
privind pe SC J&A DREAMCARS 
CONSULTING  SRL, cu termenele: 
d e p u n e r e  d e c l a r a t i i  c r e a n t ă 
16.08.2016, întocmirea tabelului preli-
minar al creantelor 05.09.2016, întoc-
mirea tabelului definitiv 30.09.2016, 
prima Adunare a Creditorilor avand 
loc in data  12.09.2016 orele 12.30 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 

et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale  de insol-
venta in Dosarul nr. 3125/105/2016, 
Tribunal Prahova, conform Sentintei 
nr. 830/27.06.2016 privind pe SC 
NASIV COM SRL, cu termenele: 
d e p u n e r e  d e c l a r a t i i  c r e a n t ă 
16.08.2016, întocmirea tabelului preli-
minar al creantelor 05.09.2016, întoc-
mirea tabelului definitiv 30.09.2016, 
prima Adunare a Creditorilor avand 
loc in data  12.09.2016, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l În temeiul art. 99 alin.(3) din Legea 
privind procedura insolvenței nr. 
85/2014, comunicăm deschiderea 
procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului SC Caron Flair SRL, CIF: 
33943212, J25/2/2015 de către Tribu-
nalul  Mehedinţ i  în  dosar  nr. 
2302/101/2016. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţe 16.08.2016; 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea şi afişarea tabe-
lului preliminar al creanţelor este la 
29.08.2016, Termen pentru soluțio-
narea eventualelor contestații împo-
triva tabelului preliminar este de 7 
zile de la data publicării în BPI; 
Termen pentru întocmire şi afişare 
tabelului definitiv consolidat al crean-
ţelor 12.09.2016. Lichidator judiciar,  
Consultant Insolvenţă SPRL

l S.C.Adama Management S.R.L., 
titular al proiectului „Ansamblu locu-
inţe colective cu regim de înălțime 
S+P+2E+3E Retras, branşamente 
utilităţi, organizare de şantier ”, 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare nu 
se supune evaluării impactului asupra 
mediului de către APM Ilfov, în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată, pentru proiectul 

„Ansamblu locuinţe colective cu 
regim de înălțime S+P+2E+3E 
Retras, branşamente utilităţi, organi-
zare de şantier ” propus a fi amplasat 
în jud.Ilfov, oraş Voluntari, str.Erou 
Iancu Nicolae, nr.28. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului din Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sect.6, Bucureşti în zilele 
de luni-vineri între orele: 09.00-12.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: www.apmbuc.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezentului 
anunț, pana la data de 12.07.2016.

SOMAȚII  
l Somație. Prin prezenta se aduce la 
cunoştința celor interesați că petentul 
FARKAȘ IANKO IULIU, având 
domiciliul în com. Budila, str. Seacă, 
nr. 367, jud. Braşov, a formulat cerere 
de înscriere a dreptului de proprietate 
potrivit procedurii instituite de art. 
130 din Decretul Lege 115/1938 prin 
care solicită să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune  asupra imobilului teren 
în suprafață de 932 mp situat în com. 
Budila, str. Seacă, nr. 367, înscris în 
C F  1 0 0 7 6 2  B u d i l a ,  n r.  t o p 
(247,248,249)/2, nr. CF vechi 2103 
A+3, cu îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art. 130 din Decretul 
Lege nr. 115/1938. Termenul de jude-
cată este la data de 19.09.2016, sala 
J1, ora 9.00. Persoanele interesate pot 
face opoziție la Judecătoria Braşov, în 
termen de o lună de la data afisării şi 
publicării prezentei somații, care face 
parte integrantă din încheierea de 
şedință din data de 23.05.2016 în 
dosarul nr. 16823/197/2015 şi urmează 
a fi comunicată spre afişare la 
Primăria Comunei Budila, jud. 
Braşov, Oficiul de Cadastru şi Publici-

tate Imobiliară Braşov, precum şi la 
Judecătoria Braşov şi va fi dată publi-
cității printr-un ziar de circulație 
națională.

ERATĂ  
l Anunţul apărut astăzi în Jurnalul 
Naţional privind organizarea licitaţiei 
de către Comuna Bascov nu este 
valabil. Anunţul a fost publicat 
dintr-o eroare. 

LICITAȚII  
l Lichidator  judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica cu 
strigare bunul imobil casa si teren in 
suprafata de 1900 mp situat in Com. 
Cornesti sat.Cristeasca   nr.6, jud. 
Dambovita, proprietatea debitorului 
SC Imobiliar Leasing IFN SA, la 
pretul de pornire de 10.350 EUR 
(TVA inclus) pret redus cu 25%. Lici-
tatia va avea loc in data de 8, 11, 15, 
18, 22  si 25 iulie 2016 orele 15, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. 
Prahova. Orice oferta de cumparare 
care nu respecta conditiile licitatiei 
poate fi adresata direct lichidatorului 
judiciar. Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298. 

l SC Costrade Impex SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: terenuri intravilane 
situate in com. Paulesti, sat Cocosesti, 
in suprafata de 3248 mp, 800 mp, 
2935 mp, 4607 mp, 3800 mp, 960 mp 
si terenuri extravilane situate in com. 
Paulesti, sat Cocosesti, in suprafata 
de 2079 mp, 2145 mp, 2223 mp, 2998 
mp. Licitatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 04.08.2015 si 
in conformitate cu caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar, 
pretul de pornire al licitatiei fiind de 
80% din pretul stabilit in raportul de 

evaluare, respectiv 1 mp = 32 lei. 
Licitaţia va avea loc pe data de 
19.07.2016, 21.07.2016 si 26.07.2016 
orele 12.30 în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii  suplimentare 
0344104525.

l Lichidator judiciar vinde prin lici-
tație publică bunurile imobile absolut 
indispensabile exploatării, aparţinând  
debitoarei Moldomin SA, împreună 
cu transferul drepturilor dobândite şi 
obligaţiilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea mine-
reului 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 11 Iulie 2016, de la ora 
10:00, la sediul lichidatorului judiciar. 
În condițiile în care licitația publică 
din data de 11 Iulie 2016 nu se va 
finaliza cu adjudecare, următoa-
rele şedințe de licitație vor avea loc în 
a doua zi de luni a fiecărei luni din an. 
În condițiile în care a doua zi de luni 
din lună este declarată conform legii 
zi nelucrătoare, licitația se va orga-
niza în ziua de luni a următoarei 
săptămâni din aceeaşi lună.

PIERDERI  
l Barbălată Valentin pierdut atestat 
marfă nr. 0102369000. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
sediu social al SC Miricom 94 SRL 
Bucureşti, str. Av. Romeo Popescu nr. 
14, sector 1, J40/4411/09.03.1994, CUI 
5392630. Se declară nul.

l Pierdut atestat manager transport 
nr. 41688/16.07.2011, pe numele 
Ghimpeţeanu Laurenţiu Marius, din 

Piteşti,  eliberat de A.R.R. Argeş. Se 
declară nul.

l Pierdut cartelă tahograf, atestat 
profesional şi atestat ADR, eliberate 
de ARR Vâlcea, pe numele Soreață 
Ovidiu Teodor. Se declară nule.

l Pierdut Certificat Inregistrare SC 
Brainery Grup SRL. IL declar nul.

l Pierdut Act de vesnica pomenire de 
la Parohia Progresul I Bucuresti, loc 
Cimitirul Progresul, parcela 35, figura 
36, pe numele Maria si Jenică Albină. 
Declar nul.

l Declar pierdut certificat înmatricu-
lare nr. 004362700 eliberat la data de 
18.XI.2003 eliberat de S.I.E.I.P. Bucu-
reşti, pe numele Marin Gheorghe, 
decedat, cu moştenitori Marin Elena, 
Klein Magdalena, Marin Cornel. Îl 
declar nul.

l S.C. Samy Divers S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, str. Lanului nr.61, Sector 2, 
C.U.I. 15366124, J40/5050/14.04.2003, 
declar pierdut (nul) certificat de înre-
gistrare seria B nr. 0115577.

l Pierdut: legitimaţie de control, 
ordin de serviciu şi insignă, seria A 
numărul 0416, eliberate de Ministerul 
Finanţelor Publice- Direcţia Generală 
Anti-fraudă Fiscală (ANAF) pe 
numele Vasile Traian, inspector anti- 
fraudă. Se declară nule.

l Pierdut Certificat Constatator al 
firmei Hit Power Motor SRL,cu sediul 
in Bucuresti, Sector 1, B-dul Agrono-
miei nr. 7-15, Vila N3_2, Corp A, et.2, 
ap.8, CUI 7080996, J40/21128/1994, 
emis in temeiul art.17 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr.359/2004, pentru activi-
tati autorizate la sediul secundar din 
Bucuresti, sector 2, Str.Vasile Stroescu 
nr.14, parter, Cod CAEN 4520,4531,4
669,4778,5210,5224,8299,9522, 
eliberat la data de 03.07.2013.

ANUNȚURI

publicitate




