
Anun]uri
12 JURNALUL NA}IONAL Mar]i, 7 octombrie 2014

OFERTE SERVICIU

Angajez croitoreas` cu experien]` pentru atelier de
croitorie. Salariu atractiv. Rog seriozitate.
0748.294.294.

Prim`ria Comunei R\fov, Prahova organizeaz` la data
de 17 [i 19 noiembrie 2014, concurs de Recrutare pen-
tru func]ia public` de consilier asistent contabil ven-
ituri \n cadrul biroului financiar contabil. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la tel. 0244-478.416 sau
pe site-ul prim`riei www.primariarifov. ro pentru
bibliografie.

Societate angajeaz` mecanic între]inere [i repara]ii
ma[ini unelte, linii asamblare. Asigur`: diagnosti-
care defect, repara]ie mecanic`, înlocuire ansam-
ble/subansamble defecte. Cuno[tin]e [i experien]`
în: ac]ion`ri hidraulice, pneumatice, scheme cine-
matice, CNC, limba englez`, lucru calculator.
Diplom` calificare: Inginer Mecatronic` /Mecanic`/
TCM, Mecanic Ma[ini Unelte /L`c`tu[ Mecanic. Con-
tact: 0722.518.576; angajariresurseumane.ir@
gmail.com. 

{coala Postliceal` Sanitar` “Thoma Ionescu” din
Ploie[ti, organizeaz` concurs de ocupare-titularizare
a urm`toarelor posturi didactice: - un post didactic
de preg`tire instruire practic`-asisten]` medical`; -
un post didactic de preg`tire instruire practic`-far-
macie;  1/2 un post didactic medicin` general`; - 1/2
un post didactic farmacie, management financiar
farmaceutic [i legisla]ie.  Catedrale sunt construite
la nivel posticeal sanitar (Nivel 5) [i au o valabilitate
de 3 ani. Concursul va avea loc în perioada 06-
07.XI.2014 la sediul unit`]ii. Cererile de înscriere la
concurs [i documentele necesare înscrierii se depun
la sediul [colii pân` la data de 5.X.2014. Metodologia
de organizare [i desf`[urare a concursului este pro-
bate prin ordinal MEC nr. 5625/2012, publicat în MO
732/2012. Bibliografia se va afi[a la sediul [colii. In-
forma]iile suplimentare se ob]in de la secretariatul
[colii, în Str. Predeal Nr. 28, telefon/fax 0244-567.395.

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri, orice tip tabl`, ]igl` ceramic`, jgheaburi
– burlane, paraz`pezi, vopsitorie. Lucr`m [i \n
provincie. 0724.716.882.

CUMPARARI DIVERSE
Anticariat Aurora, cump`r`m pictur` [i grafic`
româneasc`, c`r]i vechi/noi, icoane vechi, deplasare
la domiciliu, 0751.221.166/0757.420.506.

CITA}II
Numitul Abdullah Alahmad cu ultimul domiciliu
cunoscut în 8  Solonos Cipru este citat  în calitate de
pârât în dosar 1490/282/2013 al Judec`toriei
Pogoanele  la 21.10.2014, orele 8.30, în proces cu
Bercaru Mihaela, în calitate de reclamanta, având
ca obiect divor].

Se citeaz` pârâtul Topciu Cornel Marius, la
Judec`toria Horezu, în dosar nr 806/241/2014,
obiect t`gad` paternitate, în proces cu Canale Flo-
rentina Monalisa, cu termen la 29.10.2014, ora 9.00.

Se citeaz` \n calitate de p~r~]i numi]ii Bugnar Grig-
ore [i Bugnar Viorica proprietari in CF 739 Ocni]a, \n
dosar nr 113/190/2013 a Judec`toriei Bistri]a \n pro-
ces cu Zambrean Emilia [i al]ii pentru termenul din
12.11.2014 la Judec`toria Bistri]a ora 9.00.

Pi]igoi Elena Viorica (fost` Ioni]`) reclamant` în
dosarul nr.36199/245/2012 al Judec`toriei Ia[i chem
în judecat` pe pârâtele Ioni]` Alina Luciana [i Ioni]`
Lucre]ia, cu domiciliul în Ia[i, Str. Anton Crihan, nr.
6, bl. D21 Galata 1, et.3, ap.11, pentru termenul de
22.10.2014 la Judec`toria Ia[i Sec]ia Civil`, Sala 7, C25,
ora-8.30, în calitate de pârâte, pentru fond -succe-
siune ie[ire din indiviziune. Adresa Tribunalului nou
este Str.Anastasie Panu, nr.25.

P`limariu Monica este chemat` \n calitate de inti-
mat` la Tribunalul Ia[i cu sediul \n Ia[i, str. Elena
Doamna nr. 1A, pentru ziua de 30.10.2014, orele 8.30,
de c`tre Balcan Elena, \n dosarul nr. 5935/245/2012,
cauza av~nd a obiect ac]iune \n r`spundere delict-
ual` daune morale.

Succesibilii defunctului Stancu Ion cu domiciliul ne-
cunoscut, sunt cita]i la 20.10.2014, ora 08:00 la
sediul Biroului Notarului Public Ivan Constatin din
Ploie[ti, Str. {tefan cel Mare nr. 1, Prahova \n cauza
succesoral` privind pe defunctul Dinu Joi]a fost cu
ultim domiciliu \n Brazi, Prahova decedat la data de
26.08.1983. Neprezentarea atrage \nl`turarea de la
succesiune.

Petentul Oprea F. Ion, fiu al lui Oprea I.S. Florea, cu ul-
timul domiciliu cunoscut în comuna Albota, jude]ul
Arge[, mort pe front în anul 1941, anun] deschiderea
procedurii de declarare a mor]ii pe cale judec`tore-
asc`, a susnumitului Oprea I.S. Florea, cu invita]ia ca
orice persoan` care cunoa[te date în leg`tur` cu cel
disp`rut s` le comunice instan]ei de judecat` –
Dosar nr. 8687/280/2013 – Judec`toria Pite[ti –
Sec]ia Civil`.

Se citeaz` Udri[te - Macavei Lucian cu domiciliul în
Arad, Strada Barbu L`utaru, nr. 31, sc.B, et.4, ap.19,
jud.Arad, la Judec`toria Arad sala 145, în data de
27.10.2014, la ora-08.30, în proces cu Udri[te-Macavei
Roxana în dosarul nr. 10565/55/2014, pentru divor].

{chiopu Maria - cu domiciliul în Ia[i, bd. Poitiers nr.
71, bl. C6, ap. 99, jud. Ia[i, este citat` în calitate de
pârât`, (ap`r`tor desemnat în calitate de curator
special este dl. av. Pavel Florin Bogdan) în dosarul nr.
15134/245/2013, având ca obiect preten]ii, în data de
13.11.2014, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul în
str.Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera
Sala 3,Complet c10, reclamanta fiind SC Salubris SA,
cu sediul în Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

DIVERSE
Judec`toria Rm. Vâlcea, dosar nr. 10860/288/2013-
divor], admite ac]iunea formulat` de reclamata
Pândaru Elena Carmen, cu domiciliul în localitatea
B`beni, str. Calea lui Traian, nr. 276, jude]ul Vâlcea în
contradictoriu cu pârâtul Pândaru Mih`i]`, cu domi-
ciliul în comuna C`preni, satul Brete[ti, jude]ul Gorj.
Dispune desfacerea c`s`toriei încheiate la data de
25.08.2012 [i înregistrate în Registrul St`rii Civile al
Prim`riei Ora[ului B`beni, jud. Vâlcea, sub nr.
23/25.08.2012, din vina pârâtului. Dispune ca recla-
manta s` revin` la numele avut anterior c`s`toriei
acela de „Borcan”.Cu apel în termen de 30 de zile de
la comunicare, ce se depune la instan]` a c`rei
hot`râre se atac`. Pronun]at` în [edin]a public`,
ast`zi, 27.06.2014.

SC Opentrans SRL, titular al proiectului „Construire
sta]ie de betoane, sta]ie de asfalt, sta]ie de emulsie,
bran[ament gaz [i împrejmuire” anun]` publicul in-
teresat asupra lu`rii deciziei etapei de încadrare de
c`tre Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Cluj, de a
nu solicit` efectuarea evalu`rii impactului asupra

mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactu-
lui asupra mediului [i continuarea procedurii privind
emiterea aprob`rii de dezvoltare pentru proiectul
„Construire sta]ie de betoane, sta]ie de asfalt, sta]ie
de emulsie, bran[ament gaz [i împrejmuire”, pro-
pus a fi amplasat în str. Cantonului, nr. 9, loc. Cluj
Napoca. 1.Proiectul deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Cluj, Calea
Doroban]ilor nr. 99, în zilele de: luni- între orele 9,00-
16,30, mar]i-vineri între orele 9,00-14,00, precum [i
la urm`toarea adresa de internet
office@apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la dat` public`rii
prezentului anun].

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Jud. Prahova,
notific` deschiderea procedurii simplificate de insol-
ven]` a SC Finaur Serv SRL, dosar nr. 6940/105/2014,
Tribunalul Prahova.Termen depunere crean]e:
11.11.2014, Termen tabel preliminar: 21.11.2014, Termen
tabel definitiv: 15.12.2014, Adunarea creditorii:
26.11.2014.

SOMA}II
Dosar nr. 3738/265/2013. Soma]ie de uzucapiune.
Prin ac]iunea civil ace face obiectul dosarului nr.
3738/265/2013, reclaman]ii Uif`lean Maria [i
Uifalean [tefan, ambii cu domiciliul în loc. Feldru nr.
214, jud. Bistri]a N`s`ud [i Iloaie Mina [i Iloaie Ioan,
ambii cu domiciliu în loc Fedru nr. 168, jud. Bistri]a
N`s`ud au solicitat constatea dobândirii dreptului
de proprietate, prin uzucaoiune de c`tre defuncta
}iolan Todora prin jonc]iunea posesiei sale cu cea a
antecesorilor s`i, asupra unei suprafe]e de teren de
450 mp, teren înscris în CF26376 (CF vechi 2406) Fel-
dru, top 1148/2, CF 26377 (CF vechi 2406) Feldru, top
1149/2, CF 26378 (CF vechi 2406) Feldru, top 1151, între
vecinii: la N – N`scut Ion, E- drum comunal, S- Iloaie
Ioan [i Iloaie Mina, }olan Ioana, V- Ro[u Octavian.
Otrivit sustinerolor reclaman]ilor, defuncta }iolan
Todora a dobândit dreptul de proprietate asupra
terenului mai sus identificat, cu titlu de uzucapiune,
prin jonc]iune posesiei sale cu cea a antecesorilor,
fiind împlinit termenul prescrip]iei achizitive de 30
de ani (prev`zut de art. 1452 C.civ austriac). Prin
încheierea de [edin]` din data de 05.09.2014, în
temeiul art. 1051 Cod pr civ, instan]a a dispus
emiterea prezen]ei soma]ii prin care se aduce la
cuno[tin]` tuturor persoanelor interesate dreptul
de a face opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei
N`s`ud, în caz contrat, în termen de 6 luni de la pub-
licarea prezen]ei, instan]a urmând a trece la jude-
carea cauzei.

ADUNåRI GENERALE
Subscrisa SC Avicola Buftea SA, cu sediul în Comuna
Mogo[oaia, Strada Marinarilor, nr. 17, Jude]ul Ilfov,
înmatriculat` la Registrul Comer]ului Ilfov sub nr.
J23/7/2002, C.U.I. RO 2788208, în temeiul art. 117 din
Legea nr. 31/1990 republicat`, prin Administrator [i
Director General, convoac` Adunarea General` Ordi-
nar` a Ac]ionarilor societ`]ii, care va avea loc în Co-
muna Crevedia, Str. Combinatului nr. 483, jud.
Dâmbovi]a, la data de 10.11.2014, ora 13:00, în prima
convocare, iar în cazul în care adunarea nu se va
putea ]ine în prima convocare, se va întruni la
11.11.2014 la aceea[i or` [i în acela[i loc, în a doua con-
vocare, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Revocarea
mandatului auditorului financiar Evident Prest SRL
[i alegerea unui nou auditor financiar al societ`]ii. 2.
Diverse. Puncte de vedere ale ac]ionarilor privind
buna func]ionare a societ`]ii. La Adunarea General`
a Ac]ionarilor sunt îndrept`]i]i s` participe ac]ionarii
înregistra]i în registrul ac]ionarilor societ`]ii la data
de referin]` 25.10.2014.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 5588/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Bonfruct SRL,
J05/2189/2005, CUI: RO18073552 scoate la vânzare
prin licitatie public` urm`torul imobil: Cas` De
Locuit [i Teren Aferent, situat în sat Bucium nr. 10,
com. Ceica, jud. Bihor la un pre? de pornire de
70.000 Lei. Licita]ia va avea loc în 16.10.2014 ora
11:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se poate
obtine de la lichidator. Participan]ii vor depune 10%
garan]ie din valoarea bunurilor licitate. Ofertele se
pot depune prin fax: 0359-463.662. În cazul în care
bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia la data de
30.10.2014.

Comuna Pîng`ra]i, jud. Neam], CIF 2612960 orga-
nizeaz` licita]ie public` cu strigare în data de
24.10.2014, ora 13.00 la sediul s`u, în vederea vânz`rii
unei suprafe]e de 650 mp, teren situat în sat.
Pîng`r`cior, comuna Pîng`ra]i, jud. Neam]. Taxa de
participare la licita]ie: 1000 lei; Taxa de garan]ie în
vederea particip`rii: 1200 lei.. Data limit` pentru so-
licitarea clarific`rilor: 22.10.2014, ora 15.00. Data
limit` pentru depunerea ofertelor: 23.10. 2014, ora
15.00. Rela]ii suplimentare la tel./fax: 0233-240.317.

Comuna Pîng`ra]i, jud. Neam], CIF 2612960 orga-
nizeaz` licita]ie public` cu strigare în data de
24.10.2014, ora 13.00 la sediul s`u, în vederea vânz`rii
unei suprafe]e de 313 mp, teren situat în sat. Stejaru,
comuna Pîng`ra]i, jud. Neam]. Taxa de participare
la licita]ie: 300 lei; Taxa de garan]ie în vederea par-
ticip`rii: 500 lei. Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 22.10.2014, ora 15.00. Data limit` pen-
tru depunerea ofertelor: 23.10. 2014, ora 15.00. Rela]ii
suplimentare la tel./fax: 0233-240317.

Lichidator judiciar al debitorului SC Sticri Impex SRL
cu sediul social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Tra-
ian, nr. 46, jud. Mehedin]i, CIF: 18836310,
J25/351/2006, aflat` în procedura de faliment, dosar
nr. 5306/101/2013 respectiv societatea profesionala
de insolventa Consultant Insolventa SPRL, cu sediul
ales în Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7, jud.
Mehedin]i prin, anun]` schimbarea datei de licita]ie
pentru: Bunul imobil aflat în garan]ia creditorului
Prim`ria Municipiului Dr. Tr. Severin cu rangul I
*Apartament cu 3 camere situat în Dr. Tr. Severin, str.
Nuferilor, nr. 6, bl. R2, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedin]i cu o
suprafa]` construit` de 79,00 mp [i suprafa]` util`
de 62,00 mp, la pretul de 21780,00 euro* din data
de 10.10.2014 orele 14,oo la data de 17.10.2014 orele
14,00 \n aceea[i loca]ie Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, judetul
Mehedin]i. Rela]ii la telefon-fax 0252/354399,
0742592183, 0752819051 sau email: office@consult-
ant-insolventa.ro. sau la sediul lichidatorului judiciar
din Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A,
jud.Mehedin]i. Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, prin ec. Emil Popescu. 

Prim`ria Municipiului Piatra Neam], anun]` organi-
zarea licita]iei publice deschise în vederea: Vânz`rii
bunului imobil – construc]ie P+1, în suprafa]` total`
desf`[urat`  de 396 mp. [i terenul aferent în
suprafa]` de 198 mp, situat în Piatra Neam], str.
[tefan cel Mare nr.15. Pre]ul de pornire la licita]ie este
de 814.088,80   lei conform   HCL nr. 299 din
16.09.2013; Vânz`rii bunului imobil – teren intravi-

lan, proprietatea privat` a municipiului Piatra
Neam], în suprafa]` de 45 mp, proprietate privat`,
situat în Pia]a {tefan cel mare nr.8. Pre]ul de pornire
la licita]ie este de 17.364  lei conform   HCL nr. 288
din 25.09.2014; Vânz`rii bunului imobil – construc]ie
în suprafa]` construit`  de 276 mp. [i terenul afer-
ent în suprafa]` de 307 mp., situat în Piatra Neam],
str. [tefan cel Mare nr.5. Pre]ul de pornire la licita]ie
este de 655.264   lei conform   HCL nr. 288  din
25.09.2014; Licita]ia va avea loc în data de 31 oc-
tombrie 2014, ora 14,00, la sala de [edin]e a
Prim`riei municipiului Piatra Neam],  cu sediul în str.
{tefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofer-
telor  se fac pân` la data de 30 octombrie 2014, ora
16,30. inclusiv, la Prim`ria municipiului Piatra Neam]
, str. [tefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu Publicul,
Ghi[eul Serviciului  Patrimoniu, Autoriz`ri [i Trans-
port zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se poate
achizi]iona  [i documenta]ia licita]iei. Rela]ii supli-
mentare la telefon 218991, interior 122, zilnic între
orele 8,00 – 16,30.

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 27.10.2014, ora 13.00,
la sediul companiei din Giurgiu, [os Portului 1,
licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închiri-
erea suprafe]ei de 2800mp teritoriu portuar, din
Portul Calafat. Închirierea teritoriului portuar se va
face pentru desf`[urarea de activit`]i portuare prin
licita]ie public` deschis` cu strigare în conformitate
cu prevederile:-HG 520/1998 privind înfiin]area CN
APDF SA Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG
596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`, privind
administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, uti-
lizarea infrastructurilor de transport naval
apar]inând domeniului public, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în por-
turi [i pe c`ile navigabile interioare;-Ordinul MTI nr.
1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind închirierea înfrastructurii de transport naval
care apar]ine domeniului public al statului [i este
concesionat` administra]iilor portuare [i /sau de c`i
navigabile interioare. Documenta]ia de licita]ie, în
valoare de 100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi
achizi]ionat` de la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, începând cu data de 07.10.2014, iar
ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF SA din
Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de 24.10.2014,
ora 14.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de partic-
ipare la licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute la tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21, email:
marketing@apdf.ro.

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 23.10.2014, ora 11.00,
la sediul companiei din Giurgiu, [os Portului 1,
licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închiri-
erea suprafe]ei de 12.000mp teritoriu portuar, din
Portul Comercial Dr. Tr.Severin. Închirierea teritoriu-
lui portuar se va face pentru desf`[urarea de ac-
tivit`]i portuare de operare de m`rfuri prin licita]ie
public` deschis` cu strigare în conformitate cu
prevederile:-HG 520/1998 privind înfiin]area CN
APDF SA Giurgiu, modificat` [i completat` cu HG
596/13.05.2009; -OG 22/1999 republicat`, privind
administrarea porturilor [i c`ilor navigabile, uti-
lizarea infrastructurilor de transport naval
apar]inând domeniului public, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în por-
turi [i pe c`ile navigabile interioare;-Ordinul MTI nr.
1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind închirierea înfrastructurii de transport naval
care apar]ine domeniului public al statului [i este
concesionat` administra]iilor portuare [i /sau de c`i
navigabile interioare. Documenta]ia de licita]ie, în
valoare de 100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi
achizi]ionat` de la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, începând cu data de 07.10.2014, iar
ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF SA din
Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de 21.10.2014,
ora 14.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de partic-
ipare la licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute la tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21, email:
marketing@apdf.ro.

CN Administra]ia Porturilor Dun`rii Fluviale SA
Giurgiu organizeaz` în data de 27.10.2014, ora 11.00,
la sediul companiei din Giurgiu, [os Portului 1,
licita]ie public` deschis` cu strigare pentru închiri-
erea suprafe]ei de 1500mp teritoriu portuar, din Por-
tul Calafat.  Închirierea teritoriului portuar se va face
pentru desf`[urarea de activit`]i portuare de oper-
are de m`rfuri prin licita]ie public` deschis` cu stri-
gare în conformitate cu prevederile:-HG 520/1998
privind înfiin]area CN APDF SA Giurgiu, modificat` [i
completat` cu HG 596/13.05.2009; -OG 22/1999 re-
publicat`, privind administrarea porturilor [i c`ilor
navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport
naval apar]inând domeniului public, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor de transport naval în por-
turi [i pe c`ile navigabile interioare;-Ordinul MTI nr.
1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind închirierea înfrastructurii de transport naval
care apar]ine domeniului public al statului [i este
concesionat` administra]iilor portuare [i /sau de c`i
navigabile interioare. Documenta]ia de licita]ie, în
valoare de 100 lei, la care se adaug` TVA, poate fi
achizi]ionat` de la sediul CN APDF SA din Giurgiu,
[os. Portului nr.1, începând cu data de 07.10.2014, iar
ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF SA din
Giurgiu, [os. Portului nr.1, pân` la data de 24.10.2014,
ora 16.30. Preciz`m c` nu se percepe tax` de partic-
ipare la licita]ie. Informa]ii suplimentare pot fi
ob]inute la tel 0246.213.003, fax: 021.311.05.21, email:
marketing@apdf.ro 

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Dosar de executare nr.
1520116227782; 1710302221154; 2830205226777;
1760715090065; 1780929221251; 1710116220020;
1751108221229; 2780613221195. Nr. înreg. 70874/
03.10.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2014, luna octombrie, ziua 22, ora 10.
În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunos-
cut c` în ziua de 22, luna octombrie, anul 2014, ora
10, \n localitatea Ia[i, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor
vinde prin vânzare la licita]ie, urm`toarele bunuri
imobile, proprietate a debitorilor: 1.1. Udisteanu
(fost` Suleap) Sabina Elena cu domiciliul fiscal în lo-
calitatea Ia[i, Str. P`curari nr. 114, bl. 581, et. 1, ap. 4,
jud. Ia[i, pentru debitorul Birou Notar Public Suleap
Mihai, cod de identificare fiscal` 21033485, cu sediul
\n municipiul Ia[i, str. P`curari nr. 122, bl. 582, sc. B,
parter, jud. Ia[i: -Terenul \n suprafa]` de 13.600 mp,
situat \n extravilanul com. Probota, jud. Ia[i, având
categoria de folosin]` arabil, nr. cadastral 254, \nscris
\n Cartea Funciar` nr. 60009 (nr. CF vechi 172) a loc.
Probota, evaluat la suma de 181189 lei; - Terenul \n
suprafa]` de 13.400 mp, situat \n extravilanul com.
Probota, jud. Ia[i, amplasat \n tarlaua 111, parcela 1
(1043/11), având categoria de folosin]` arabil, nr.
cadastral 245, \nscris \n Cartea Funciar` nr. 60003
(nr. CF vechi 168) a loc. Probota, evaluat la suma de
178524 lei; - Terenul \n suprafa]` de 8.800 mp, situat
\n extravilanul com. Probota, jud. Ia[i, amplasat \n
tarlaua 111, parcela 1 (1043/12), având categoria de
folosin]` arabil, nr. cadastral 246, \nscris \n Cartea
Funciar` nr. 60002 (nr. CF vechi 168) a loc. Probota,
evaluat la suma de 117240 lei; - Terenul \n suprafa]`
de 6.400 mp, situat \n extravilanul com. Probota,
jud. Ia[i, amplasat \n parcela 1 (1923/1/1), având cat-
egoria de folosin]` arabil, nr. cadastral 220, \nscris \n
Cartea Funciar` nr. 60008 (nr. CF vechi 237) a loc.

Probota, evaluat la suma de 85265 lei. 1.2. Ivasuc Cor-
nelia cu domiciliul fiscal în str. P`curari nr. 114, bl. 581,
et. 1, ap. 3, jud. Ia[i, pentru debitorul Birou Notar Pub-
lic Suleap Mihai, cod de identificare fiscal`
21033485, cu sediul \n municipiul Ia[i, str. P`curari
nr. 122, bl. 582, sc. B, parter, jud. Ia[i: - Terenul \n
suprafa]` de 2542 mp situat \n extravilanul com.
Aroneanu, jud. Ia[i, având categoria de folosin]`
arabil, cu nr. cadastral 61211, \nscris \n Cartea Fun-
ciar` nr. 61211 (nr. CF vechi 697) a loc. Aroneanu, eval-
uat la suma de 127.872 lei. 1.3. Ciobanu Iulian Marius
cu domiciliul fiscal în str. Ciurchi nr. 113, bl. F2, sc. C,
et. 4, ap. 1, jud. Ia[i, pentru debitorul Birou Notar
Public Suleap Mihai, cod de identificare fiscal`
21033485, cu sediul \n municipiul Ia[i, str. P`curari
nr. 122, bl. 582, sc. B, parter, jud. Ia[i: - Terenul \n
suprafa]` de 10.000 mp, situat \n extravilanul com.
Popricani, jud. Ia[i, având categoria de folosin]` ara-
bil, amplasat \n parcela 1 (719/5/1), cu nr. cadastral
599, \nscris \n Cartea Funciar` nr. 60194 (nr. CF vechi
514) a loc. Popricani, evaluat la suma de 221.255 lei;
- Terenul \n suprafa]` de 10.000 mp, situat \n extrav-
ilanul com. Popricani, jud. Ia[i, având categoria de
folosin]` arabil, amplasat \n parcela 1 (719/5/2), cu
nr. cadastral 600, \nscris \n Cartea Funciar` nr.
60198 (nr. CF vechi 516) a loc. Popricani, evaluat la
suma de 221.255 lei; - Terenul \n suprafa]` de 10.000
mp, situat \n extravilanul com. Popricani, jud. Ia[i,
având categoria de folosin]` arabil, amplasat \n
parcela 1 (719/5/3), cu nr. cadastral 601, \nscris \n
Cartea Funciar` nr. 60193 (nr. CF vechi 515) a loc.
Popricani, evaluat la suma de 221.255 lei. Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele sarcini: 1. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, Contractele de ipotec` imo-
biliar` nr. 645/ 2013, nr. 647/ 2013, nr. 649/ 2013. *)
Cota de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile/ imobile este de 24% \n confor-
mitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr.
58/ 2010 pentru modificarea [i completarea Legii
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri fi-
nanciar - fiscale care a fost publicat` \n Monitorul
Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 2. Tomaseschi Sava -
Dragomir cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str.
Minervei nr. 8, bl. 845, sc. A, et. 3, ap. 9: - Teren \n
suprafa]` de 814 mp situat \n intravilanul Municip-
iului Ia[i, zona Bucium, identificat cu num`r cadas-
tral al bunului imobil 15575, sector cadastral 138,
categoria de folosin]` - cur]i construc]ii, amplasat \n
parcela 1 (5097) [i dou` beciuri având numere de
construc]ii C1 [i C2. Pre] de pornire a licita]iei 81521
lei. Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i - Proces verbal de sechestru
nr. 179564 din 12.06.2013. *) Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imo-
bile este de 24% \n conformitate cu prevederile Or-
donan]ei de Urgen]` nr. 58/ 2010 pentru
modificarea [i completarea Legii nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar - iscale
care a fost publicat` \n Monitorul Oficial nr. 431 din
28.06.2010. 3. Qamar (Iovita) Alexandra Vasiliana
cu domiciliul fiscal \n localitatea Ia[i, Bd. Mangeron
nr. 26, bl. A6, sc. A, et. 3, ap. 14: - Teren \n suprafa]`
de 2617 mp (Arabil - 2302,48 mp, fânea]` - 132,66
mp, drum - 181,86 mp) situat în extravilan com.
Barnova, jud. Ia[i cu num`rul cadastral al corpului
de proprietate 2694, înscris în Cartea Funciar` nr.
66130 (provenit` din conversia de pe hârtie a CF
2748) a com. Barnova, jud. Ia[i, de]inut în baza con-
tractului de vânzare - cump`rare nr. 3602/
21.07.2006 emis de BNP Sora Barzu. Pre] de pornire
a licita]iei 24375 lei. Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini: Ad-
ministra]ia Jude]ean` a Finantelor Publice Ia[i, Pro-
ces verbal de sechestru nr. 201302 / 29.07. 2013; -
Teren \n suprafa]` de 10.000 mp situat în extravi-
lan com. Popricani, jud. Ia[i având categoria de
folosin]` arabil, cu num`rul cadastral al corpului de
proprietate 926, înscris în Cartea Funciar` nr. 61311
(provenit` din conversia de pe hârtie a CF 1092) a
com. Popricani, jud. Ia[i, de]inut \n baza contractu-
lui de vânzare cump`rare 2877/ 04.06.2007 emis
de BNP Barzu. Pre] de pornire a licita]iei 9375 lei.
Bunul imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i, Proces verbal de sechestru
nr. 201302 / 29.07. 2013. *) Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imo-
bile este de 24% \n conformitate cu prevederile Or-
donan]ei de Urgen]` nr. 58/ 2010 pentru
modificarea [i completarea Legii nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar - fiscale
care a fost publicat` \n Monitorul Oficial nr. 431 din
28.06.2010. 4. Anghelache Marius Marian cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Canta nr. 53, bl. 521,
sc. A, et. 2, ap. 2: - bun propriu - cota parte 1/2 pro-
prietate a numitului Anghelache Marius - Marian
din terenul \n suprafa]` de 5.000 m.p. situat \n com.
Miroslava, \nregistrat \n Cartea Funciar` sub nr.
4670 a com. Miroslava, dobândit \n baza contractu-
lui de vânzare cump`rare nr. 3.104/ 18.08.2006 la
BNP Macovei Raluca Mihaela, nr. cadastral 4.390
care se compune din: – p 1 (2058/14) - parcela ara-
bil` extravilan \n suprafa]` de 3.476 m.p.; - p 2
(2058/15) – parcela livezi \n suprafa]` de 1.524 m.p.
Pre] de pornire a licita]iei 7349 lei. Bunul imobil mai
sus men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini:
- Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i
- Proces verbal de sechestru nr. 34486 din
06.08.2009. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat`
pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de
24% \n conformitate cu prevederile Ordonan]ei de
Urgen]` nr. 58/ 2010 pentru modificarea [i com-
pletarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal [i
alte m`suri financiar - fiscale care a fost publicat` \n
Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 5. Cioclu
Ionu] Mihai cu domiciliul fiscal \n localitatea Ia[i,
str. Vladiceni nr. 14, bl. C1, sc. T1, et. 1, ap. 59: Cot` in-
diviz` – 1/2 - din teren \n suprafa]` de 1881 mp (îm-
preun` cu Cioclu Marcel Iulian) situat în extravilan
com. Miroslava, jud. Ia[i având categoria de
folosin]` arabil, cu num`rul cadastral al corpului de
proprietate 247/1/1/1/1/1, înscris în Cartea Funciar`
nr. 72053 (provenit` din conversia de pe hârtie a CF
6407) a com. Miroslava, jud. Ia[i. Pre] de pornire a
licita]iei 14500 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat
este grevat de urm`toarele sarcini: - Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i - Proces verbal
de sechestru nr. 179023 din 22.05.2013. *) Cota de
tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile/ imobile este de 24% \n confor-
mitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr.
58/ 2010 pentru modificarea [i completarea Legii
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri fi-
nanciar - fiscale care a fost publicat` \n Monitorul
Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 6. Adomnic`i Antonel
cu domiciliul fiscal \n sat Tome[ti, comuna Tome[ti:
- Teren situat \n comuna Tome[ti, jude]ul Ia[i, \n
suprafa]` de 4998 mp, \nregistrat \n Cartea Fun-
ciar` nr. 60778 - comuna Tome[ti provenit` din con-
versia de pe hârtie a CF vechi nr. 4408, nr cadastral
2816, act notarial nr. 415/ 13.11.2008 emis de BNP
Gabriela Claudia Enache. Pre] de pornire a licita]iei
38700 lei. Bunul imobil mai sus men]ionat este gre-
vat de urm`toarele sarcini: Sarcini: SC Sabo Trans
SRL - se \nscrie certificatul nr. 146/ 2010 prin care
atest` c` pe rolul biroului BEJ Zabolotnai se afl`
\nscris dosarul de executare silit` nr. 146/ 2010,
\nregistrat cu nr. 36101/ 06.05.2010; OTP Bank Ro-
mania SA - se \nscrie soma]ia de plat` precum [i
cheltuieli de executare, \nregistrat cu nr. 40866/
21.05.2010; Raiffeisen Leasing IFN SA prin BEJ
CezarAndrei - 117316/ 13.12.2011, Act administrativ

certificat din dosarul de executare nr.
35/2011/02.12.2011 emis de BEJ Cezar Andrei, \nreg-
istrat cu nr. 117313/ 13.12.2011; Raiffeisen Leasing IFN
SA se noteaz` certificatul emis \n dosarul de exe-
cutare nr. 35/ 2011, \nregistrat cu nr. 117316/
13.12.2011; 5. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i - Proces verbal de sechestru nr. 57577 din
28.12.2011. *) Cota de tax` pe valoarea ad`ugat`
pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de
24% \n conformitate cu prevederile Ordonan]ei de
Urgen]` nr. 58/ 2010 pentru modificarea [i com-
pletarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal [i
alte m`suri financiar - fiscale care a fost publicat` \n
Monitorul Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 7. Chipiris-
teanu Petric` Gabriel cu domiciliul fiscal în locali-
tatea Ia[i, str. Splai Bahlui nr. 27, bl. B6, et. 5, ap. 21:
- 1/2 din bunul imobil - teren extravilan în suprafa]`
de 1001 mp, situat în localitatea Tome[ti, jude]ul
Ia[i, întabulat în CF 61523 com Tome[ti provenit`
din conversia de pe hârtie a CF 3845, nr. cadastral
(1843 – 1844 - 1866) 14, bun comun de]inut în co-
proprietate de c`tre debitorul Chipiristeanu Petric`
Gabriel [i Chipiristeanu Elena Alexandrina. Pre] de
pornire a licita]iei 7800 lei. Bunul imobil mai sus
men]ionat este grevat de urm`toarele sarcini:
Sarcini: Administra]ia Finan]elor Publice a Municip-
iului Ia[i - Sechestru nr. 21897 din 24.05.2012. *) Cota
de tax` pe valoarea ad`ugat` pentru vânzarea
bunurilor mobile/ imobile este de 24% \n confor-
mitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` nr.
58/ 2010 pentru modificarea [i completarea Legii
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri fi-
nanciar - fiscale care a fost publicat` \n Monitorul
Oficial nr. 431 din 28.06.2010. 9. Filimon Ana Cristina
Vladina, cu domiciliul fiscal \n localitatea Ia[i, str.
Dimine]ii nr. 2, Bl. 787, sc. A, ap. 7: - spa]iu comercial,
situat \n municipiul Ia[i, Str. G`rii nr. 17, bl. L9, et.
mezanin, adresa din CF hârtie este Str. G`rii nr. 17 -
19, tr. 2, int`bulat \n Cartea Funciar` nr. 130137-C1-
U6 a municipiului Ia[i, provenit` din conversia de
pe hârtie a CF nr. 7083, cu suprafa]a de 97 mp,
int`bulare drept de proprietate, dobândit prin con-
struire, cota actual` 1/1, act - autoriza]ie de constru-
ire nr. 70, 01.02.2001, emis de prim`ria municipiului
Ia[i. Pre] de pornire a licita]iei 461.000 lei. Bunul
imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Sarcini: 1) Volksbank Romania
SA, Contract de ipotec` nr. 1541/ 09.08.2005 din
09.08.2005, emis de BNP Pavel, \nregistrat sub nr.
21008/ 09.08.2005; 2) Volksbank Romania SA, Con-
tract de ipotec` nr. 4388 din 22.11.2006, emis de
BNP Coste, \nregistrat sub nr. 56147/ 23.11.2006; 3)
Volksbank Romania SA, Contract de ipotec` nr. 4643
din 11.12.2006, emis de BNP Coste, \nregistrat sub
nr. 59985/ 12.12.2006; 4) soma]ie imobiliar` nr.
511/PF/2011, din 29.11.2011, emis` de Biroul Execu-
torului Bancar Onu Vasile \n favoarea Volksbank Ro-
mania SA, \nregistrat` sub nr. 119342/ 19.12.2011; 5)
Administra]ia Finan]elor Publice a Municipiului Ia[i
- sechestru int`bulat sub nr. 13573/ 15.02.2012. -
spa]iu comercial, situat \n municipiul Ia[i, Str. G`rii
nr. 19, bl. L8, sc. TR. 1, et. mezanin, nr. po[tal din CF
hârtie este 17 - 19, int`bulat \n Cartea Funciar` nr.
124312-C1-U2 a municipiului Ia[i, provenit` din con-
versia de pe hârtie a CF nr. 7083, cu suprafa]a util`
de 105 mp, int`bulare drept de proprietate \n
temeiul c.v.c. aut. nr. 2818/ 03.10.2000 emis de BNP
Pavel - \ncheierea nr. 12862/ 04.10.2000, schi]e
cadastrale vizate OJCGC Ia[i - \ncheierea nr. 10114/
05.06.2003, dobândit prin conven]ie, cota actual`
1/1. Pre] de pornire a licita]iei 461.000 lei. Bunul
imobil mai sus men]ionat este grevat de
urm`toarele sarcini: Sarcini: 1) Volksbank Romania
SA, Contract de ipotec` nr. 1541/ 09.08.2005 din
09.08.2005, emis de BNP Pavel, \nregistrat sub nr.
21008/ 09.08.2005; 2) Volksbank Romania SA, Con-
tract de ipotec` nr. 4388 din 22.11.2006, emis de
BNP Coste, \nregistrat sub nr. 56147/ 23.11.2006; 3)
Volksbank Romania SA, Contract de ipotec` nr. 4643
din 11.12.2006, emis de BNP Coste, \nregistrat sub
nr. 59985/ 12.12.2006; 4) Soma]ie nr. 1239 din
08.02.2010, emis` de Biroul Executorului Bancar
Manoliu Elisabeta \n favoarea Procredit Bank SA,
sucursala Ia[i, \nregistrata sub nr. 12122/ 15.02.2010;
5) Soma]ie imobiliar` nr. 511/PF/2011, din 29.11.2011,
emis` de Biroul Executorului Bancar Onu Vasile \n
favoarea Volksbank Romania SA, \nregistrat` sub
nr. 119344/ 19.12.2011; 6) Administra]ia Finan]elor
Publice a Municipiului Ia[i - sechestru int`bulat sub
nr. 13574/ 15.02.2012. *) Cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor mobile/ imo-
bile este de 24% \n conformitate cu prevederile Or-
donan]ei de Urgen]` nr. 58/ 2010 pentru
modificarea [i completarea Legii nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar - fiscale
care a fost publicat` \n Monitorul Oficial nr. 431 din
28.06.2010. Invit`m pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilit` pen-

tru vanzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânz`rii prin licita]ie, pân` în ziua
precedent` termenului de vânzare: oferte de
cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei (în contul
RO54TREZ4065067XXX019752), deschis la Trezore-
ria Municipiului Ia[i, beneficiar D.G.R.F.P. Ia[i, cod
fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice
de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus \n limba român`; pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu
au obliga]ii fiscale restante; declara]ie pe proprie
r`spundere autentificat` prin notariat, din care s`
rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157, pct.
3 din H.G. 1050/ 2004, pentru aprobarea normelor
metodologice a O.G. 92/ 2003 privind Codul de Pro-
cedur` Fiscal`, republicat` \n sensul c`: debitorul
nu va licita nici personal, nici prin persoan` inter-
pus`, urmând s` se prezinte la data stabilit` pen-
tru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostin]`, în conformitate cu prevederile art. 172
- 174 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, repub-
licat`, cu modific`rile si complet`rile ulterioare.
Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordo-
nan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare v` pute]i adresa la AJFP Ia[i,
str. Sfântul Laz`r, nr. 1 camera 2, sau la telefon 0232/
213332, int. 3003. Data afi[`rii: 06.10.2014.

PIERDERI
Pierdut Certificat de competen]` profesional` pen-
tru transportul rutier de marf`, seria num`rul:
0008083, eliberat de ARR Tulcea la data de
09.12.2014, pe numele Trofin Adrian. Îl declar nul.

SC Ro – Maryo Travel SRL Ia[i anun]` pierderea
urm`toarelor acte: Document de control pentru
transportul rutier de persoane prin Servicii
Ocazionale – Na]ional numerele: 0047054 – foile:
16, 18, 24, Document nr. 0047059 – foile 24, 25, Doc-
ument 0047070, foile 04162425. Se declar` nule.

Declar pierdut [i nul atestat taxi cu seria CPTx nr.
0103363, pe numele Breaza Daniel.

Declar pierdute [i nule certificate de concediu med-
ical cu seriile CCMAG nr. 1686878 [i CCMAG nr.
1686879 pe numele Miu Cristiana.

Pierdut Atestat ADR, emis de ARR Pite[ti, pe numele
Savu Dumitru, com. C`line[ti, Arge[. Se declar` nul.

SC Jumbo Express pierdut autoriza]ii auto Turcia
ter]` nr.405899, 406616 [i Belarus ter]` nr.3911423,
3911424. Le declar`m nule.

SC Viconex Trans pierdut autoriza]ie auto Kazahstan
ter]` nr.13209. O declar nul`.

SC Caar Maxvolum pierdut autoriza]ii auto Rusia
ter]` excep]ie Italia nr. 1047612, 1048537. Le declar`m
nule

Pierdut card tahograf, eliberat de ISCTR  Bucure[ti,
pe numele Oprescu Ovidiu, domiciliat în Pite[ti -
Arge[. Se declar` nul.

Declar pierdute [i nule carnet de student [i legit-
ima]ie emise de S.N.S.P.A. pe numele Stoica Alina
Cristina.

SC Hidro Consulting Impex SRL, C.U.I. 13785320,
J40/3073/22.03.2001, cu sediul în Bucure[ti, sector
2, Str. Calea Mo[ilor nr.260, bl.6, sc.A, et.1, ap.4, de-
clar nul certificatul de înregistrare seria B, nr.
2441474/21.03.2011.

Pierdut contract de vânzare cump`rare nr.
5619/6/1991 [i procesul verbal cu acela[i num`r, pe
numele de Cleciu Petre [i Cleciu Polina, le declar
nule.

Pierdut proces verbal predare-primire eliberat de
ICVL în 09.02.1974, pe numele Nistor Neculae. Îl de-
clar nul. 

Pierdut adeverin]` achitare ICRAL, Marin Rita. O de-
clar nul`. 

Pierdut adeverin]` achitare integral` locuin]`, pe
numele Hin]a Gheorghe. O declar nul`.

SC Electrocons Group Proiect Int'l SRL 
angajeaz` electricieni cu experien]`

(bran[amente, re]ele, posturi de 
transformare, între]inere instala]ii electrice). Lo-

calitate: Bucure[ti. 
Detalii la telefon: 0754.707.626.

Publicitate


