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OFERTE SERVICIU
Academia Na]ional` de Informa]ii „Mihai
Viteazul”din Bucure[ti anun]` scoaterea
la concurs a urm`toarelor posturi de cerc-
etare*: Institutul Na]ional de Studii de In-
telligence: Departamentul de Studii de
Intelligence- Cercet`tor [tiin]ific gradul II,
pozi]ia 107, aria tematic`: Transformarea
Intelligence; Departamentul de Studii de
Securitate- Cercet`tor [tiin]ific gradul III,
pozi]ia 100, aria tematic`: Securitate
global`, regional` [i local`. *NOTE: 1. Pen-
tru ob]inerea gradelor de cercetare, can-
dida]ii vor trebui s` îndeplineasc`
cerin]ele stabilite prin Legea educa]iei
na]ionale nr. 1/2011, cu complet`rile [i
modific`rile ulterioare, Legea nr. 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare, Hot`rârea Guvernului nr.
457/2011 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de concurs pentru ocuparea pos-
turilor didactice [i de cercetare vacante
din înv`]`mântul superior, cu
complet`rile [i modific`rile ulterioare,
precum [i prin Ordinul ministrului nr.
6.560/2012 privind aprobarea standarde-
lor minimale necesare [i obligatorii pen-
tru conferirea titlurilor didactice din
înv`]`mântul superior [i a gradelor profe-
sionale de cercetare- dezvoltare, cu com-
plet`rile [i modific`rile ulterioare. 2.
Dosarele de concurs se depun în termen
de 30 de zile de la data apari]iei
anun]ului, la sediul Academiei Na]ionale
de Informa]ii „Mihai Viteazul”. 3. În-
cadrarea în Serviciul Român de Informa]ii,
pe oricare din posturile scoase la concurs,
este condi]ionat` de promovarea unor
etape de selec]ie specifice institu]iei, în
conformitate cu Legea nr.80/1995 privind
statutul cadrelor militare, cu complet`rile
[i modific`rile ulterioare,  [i cu regle-
ment`rile interne în vigoare. Rela]ii supli-
mentare la telefon: 021.410.65.50/ int. 1133.

VÂNZåRI /|NCHIRIERI
Societate comercial`, ofer` spre vânzare
sau închiriere, cl`dire birouri D+P,
suprafa]a util` de 739,70 mp [i terenul
aferent în suprafa]` de 1656,62 mp, situat
în localitatea Calafat, str. Traian, nr. 47,
jude]ul Dolj. Ofertele se pot trimite pân`
la 31 iulie 2014 la adresa: C`su]a Po[tal`,
nr. 20, Oficiul Po[tal Pipera, strada Drumul
Potcoavei, nr. 2, ora[ Voluntari, jude]ul
Ilfov.

CITA}II
Albu Raluca Nicoleta cu domiciliul ne-
cunoscut este citat` la data de 25.08.2014,
ora 08:00 la sediul biroului notarial pub-
lic Ivan Constantin din Ploie[ti, Str. {tefan
cel Mare nr. 1, Prahova \n cauza succeso-
ral` privind pe defunctul Albu Gabriel fost
cu ultimul domiciliu \n Ploie[ti, Str. Bd. Re-
publicii nr. 197, bl. 5C1, sc. A, ap. 29 decedat
la data de 15.08.2013, neprezentarea
atrage \nlaturarea de la succesiune.

Albu Raluca Nicoleta cu domiciliul ne-
cunoscut este citat` la data de 17 oc-
tombrie 2014, ora 08:00 la sediul biroului
notarial public Ivan Constantin din
Ploie[ti, Str. {tefan cel Mare nr. 1, \n cauza
succesoral` privind pe defuncta Codreanu
Alexandrina fost cu domiciliul in Ploiesti,
Str. Veniamin Costache nr. 20, decedata la
16 oct 2013. Neprezentarea atrage \nlatu-
rarea de la succesiune.

Se citeaz` numitul Mitu Ion din Com.
Berislavesti, sat Radacinesti, jud. V~lcea \n
prezent cu domiciliu necunoscut, la
Judec`toria Brezoi \n dos. nr.
866/198/2014, obiect ordonan]a
pre[edin]iala/ suplinire acord p`r`sire
]ar` cu fiu minor, cu termen la 29.07.2014,
ora 9,00, \n proces cu reclamanta Cim-
peanu Gabriela Aurelia domiciliat` \n Rm.
V~lcea, Bdul Tineretului, nr. 2, bl. B1, sc. A,
ap. 21, jud. V~lcea.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator
Aurel Liscan, notific` prin prezenta, nu-
mirea \n calitate de lichidator judiciar al
Global Video Media SA pe Evrika Insol-
vency IPURL, desemnat prin \ncheierea de
[edin]` 18.02.2014, pronun]at` de Tri-
bunalul Bucure[ti, Sec]ia a VII-a Civil`, \n
Dosar nr. 17018/3/2011, prin care s-a dispus
\nlocuirea lichidatorului judiciar Lider
Lichidare [i Reorganizare SPRL cu lichida-
torul judiciar Evrika Insolvency IPURL.

Braco Industrial SRL titular al activit`]ii
Produc]ie utilaje pentru extrac]ie [i con-
struc]ii anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a autor-
iza]iei de mediu pentru activitate. In-
forma]iile privind poten]ialul impact
asupra mediului al activit`]ii pot fi consul-
tate la sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul Morii
nr.1, sector 6, Bucure[ti, tel./fax
021.430.15.77, 021.430.15.23, 021.430.14.02/
0746.248.440 în zilele de luni- joi între
orele 9-13. Observa]iile publicului se
primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.

Prim`ria Ora[ului Petrila, prin Comparti-
mentul Corp Control Comercial [i Autor-
izare Transport Public Local, va  procedura
la atribuirea [i eliberare unui num`r de 17
Autoriza]ii Taxi, autoriza]ii stabilite prin

Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a activit`]ii de transport pub-
lic în regim de taxi pe raza teritorial` a
ora[ului Petrila. Autoriza]iile taxi vor avea
urm`toarele numere de atribuire: 13/6,
13/8, 13/9, 13/10, 11, 46, 54, 57, 58, 61, 69, 71,
79, 80, 82, 83, 84. În acest scop persoanele
fizice autorizate sau operatorii de trans-
port interesa]i vor depune o cerere [i doc-
umentele necesare la Registratura
Prim`riei ora[ului Petrila, pân` la data de
12. 09. 2014, orele 15:00. Documentele
necesare pentru participarea la procedura
de atribuire sunt urm`toarele: - Dovada
îndeplinirii condi]iei de capacitate profe-
sional`, respectiv: copie de pe certificatul
de competen]` profesional` a persoanei
desemnate, pentru transportatorul per-
soan` juridic` sau întreprindere familial`;
- Dovada îndeplinirii condi]iei de onorabil-
itate, respectiv: cazierul judiciar al per-
soanei desemnate, din care s` rezulte c`
aceasta: nu a fost condamnat` pentru in-
frac]iuni de natur` comercial`; nu a fost
condamnat` pentru infrac]iuni privind
condi]iile de plat` [i de angajare, perioad-
ele de conducere [i de odihn` ale con-
duc`torilor auto, siguran]` rutier`,
siguran]a vehiculului rutier sau a per-
soanelor transportate, protec]ia mediu-
lui; - Avizul medico–psihologic care atest`
c` persoana desemnat` este apt` pentru
a ocupa o func]ie care concur` la sigu-
ran]a circula]iei; - Cazierul fiscal al trans-
portatorului, dac` acesta este operator
economic; - Declara]ie pe propria r`spun-
dere privind perioadele în care transporta-
torul a executat servicii de transport în
regim de taxi, cu men]ionarea intervalelor
când a avut interdic]ii [i motivul acestora;
- Dovada îndeplinirii capacit`]ii financiare,
respectiv: declara]ie pe propria r`spun-
dere a transportatorului c` poate asigura
spa]iile necesare pentru parcarea tuturor
autovehiculelor cu care va desf`[ura ac-
tivitatea de taxi, spa]ii de]inute în propri-
etate sau prin contracte de închiriere;
declara]ie pe propria r`spundere a trans-
portatorului c` de]ine sau are capacitatea
financiar` de a de]ine un num`r de au-
tovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în
temeiul contractelor de leasing; - Cererea
transportatorului pentru eliberarea tipu-
lui de autoriza]ie de transport, stabilit prin
prezenta lege; - Copie de pe Certificatul de
înregistrare la registrul comer]ului ca
transportator, respectiv persoan` fizic`
autorizat`, asocia]ie familial` autorizat`
sau persoan` juridic`, dup` caz; - Copie de
pe certificatul de agreare pentru utilizarea
autovehiculului în regim de taxi eliberat
de R.A.R.; - Copie de pe certificatul de în-
matriculare, carnet de identitate ale au-
tovehiculului din care s` rezulte c` acesta
este de]inut de c`tre transportatorul au-
torizat respectiv în proprietate sau în
temeiul unui contract de leasing [i talonul
anex` la certificatul de înmatriculare, cu
inspec]ia tehnic` periodic` valabil`; -
Copie de pe poli]a de asigurare a pasager-
ilor [i a bagajelor pentru riscurile acestora;
- Autoriza]ia de transport. Documentele
cu privire la criteriile de departajare [i
punctajul acordat, data la care va fi de-
marat` procedura  de eliberare a autor-
iza]iilor taxi, data anun]`rii rezultatului
atribuirii cât [i lista solicitan]ilor înscri[i în
lista de a[teptare vor fi afi[ate la afi[ierul
institu]iei noastre. Alte informa]ii referi-
toare la documentele necesare
particip`rii la ob]inerea autoriza]iilor taxi
se ob]in la sediul Prim`riei Ora[ului
Petrila, respectiv la Compartimentul Corp
Control Comercial [i Autorizare Transport
Public. Primar Ilie P`ducel.

SOMA}II
Rom~nia. Judec`toria S~nnicolau Mare.
Dosar nr. 276/295/2014. Soma]ie emis`
de Judec`toria S~nnicolau Mare. Dosar nr
276/295/2014. |n conformitate cu dis-
pozi]iile luate de aceast` instan]` prin
\ncheierea de [edin]` din data de
18.06.2014, pronun]at` \n dosarul mai sus
men]ionat privind pe reclamantul Dughi
Bab`u Vasile, cu domiciliul \n localitatea
V`lcani nr. 504, jude]ul Timi[, au formulat
ac]iune civil` necontencioas` – uzucapi-
une, prin care au solicitat instean]ei s`
constate c` au dob~ndit, prin uzucapi-
une, dreptul de proprietate asupra imo-
bilului, \nscris \n CF nr. 400296 V`lcani,
provenit din conversia de pe h~rtie a CF
nr. 276 V`lcani, nr cad. 919, reprezent~nd
cas` [i teren intravilan \n suprafa]` de
3331 mp, situat \n localitatea V`lcani nr.
883, jude]ul Timi[, s` se dispun`
\nscrierea dreptului de coproprietate \n
cartea funciar` al subsemnatului, asupra
imobilului susamintit, ca bun comun, cu
titlu de drept dob~ndit prin uzucapiune.
|n baza art. 1051 N.C.P.C to]i cei interesa]i
sunt invita]i s` fac` opizi]ie cu precizarea
c`, \n caz contrar, \n termen de 6 luni de
la emiterea celei din urm` publica]ii se va
trece la judecarea cererii. V` solicit`m s`
afi[a]i timp de 6 luni la domiciliul imo-
bilelor mai sus men]ionate soma]ia
atasat`, ne comunicati procesul verbal de
afi[are, respectiv dezafi[are a soma]iei.
V` rug`m \n adresa dvs s` men]iona]i nr.
de dosar. Pronun]at` \n [edin]a public`
din 18.06.2014. Pre[edinte Mo]a Adrian.
Grefier Cozma Lenu]a.

ADUNåRI GENERALE
SC Moldoforest SA, cu sediul în Sat Lunca
Cet`]uii, comuna Ciurea, jud. Ia[i,
reprezentat` prin Administrator Special
Rebegea Mitic`, convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor SC
Moldoforest SA pentru data de
18.08.2014, ora 11:00, la sediul social. Or-
dinea de zi propus` pentru aceast`
adunare este urm`toarea: 1. Prezentarea
Raportului Administratorului Special
privind activitatea societ`]ii în exerci]iul
financiar 2013. 2. Discutarea, aprobarea
sau modificarea situa]iilor financiare an-
uale pentru exerci]iul financiar 2013;
aprobarea contului de profit si pierdere
la 31.12.2013. 3. Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli  aferent anului 2014.
4. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a
Administratorului Special pentru
exerci]iul financiar al anului 2013. Data
de referin]` pentru ac]ionarii îndrept`]i]i
s` fie în[tii]a]i [i s` voteze în cadrul AGA
este de 19.07.2014. În cazul în care la data
de 18.08.2014 nu sunt îndeplinite
condi]iile de prezen]` [i validitate a de-
liber`rilor, se convoac` o nou` adunare
general` pentru data de 19.08.2014, la
aceea[i or` [i acela[i loc. Materialele
referitoare la ordinea de zi sunt puse la
dispozi]ia ac]ionarilor la sediul societ`]ii.
Ac]ionarii reprezentând 5% din capitalul
social pot solicita introducerea de
puncte pe ordinea de zi în 15 zile de la
publicarea convocatorului. Ac]ionarii pot
vota prin coresponden]` înainte de AGA
prin utilizarea formularului de vot prin
coresponden]`. Formularul de vot în
original [i copia actului de identitate sau
a certificatului de înregistrare a
ac]ionarului vor fi transmise pân` la
14.08.2014. Formularele de procur` si for-
mularul de vot prin coresponden]` se
pot obtine de la sediul societ`]ii. Pân` la
14.08.2014 procurile de reprezentare vor
fi depuse la sediul societ`]ii  în original,
înso]ite de  copie a actului de identitate
sau a certificatului de  înregistrare a
ac]ionarului reprezentat sau transmise
prin e-mail cu semnatur` electronic` ex-
tins`. Fiecare actionar are dreptul sa
adreseze întrebari  în scris privind
punctele de pe ordinea de zi pân` la data
desf`[ur`rii, urmând a i se r`spunde  în
cadrul AGA. Informatii suplimentare se
pot obtine la telefon 0232/296080. Ad-
ministrator Special Rebegea Mitic`

LICITA}II
Comuna Miroslava, jud. Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` deschis`, în data de
06.08.2014, orele 12, pentru concesionare
teren, în suprafa]` de 6.800mp. Caietul
de sarcini poate fi ob]inut de la biroul
Achizi]ii Publice din cadrul Prim`riei Com.
Miroslava, jud. Ia[i. Costul caietului de
sercini este de: 50 lei. Data limit` pentru
depunerea ofertelor: 06.08.2014, orele 9.

Prim`ria Comunei Vama, Jude]ul
Suceava, cu sediul în Strada Victoriei,
nr.56, telefon: 0230.239.112, scoate la vân-
zare prin licita]ie public` deschis`
urm`torul bun mobil: automobilul mixt
Dacia Furgon 4+1 u[i ce apar]ine
Prim`riei Vama. Data limit` de depunere
a ofertelor este 05 august 2014 inclusiv,
prin po[t` sau prin depunere la regis-
tratura Prim`riei. Deschiderea ofertelor
va avea loc la sediul institu]iei în data de
13 august.

Prim`ria Comunei Vama, Jude]ul
Suceava, cu sediul în Strada Victoriei,
nr.56, telefon: 0230.239.112, scoate la vân-
zare prin licita]ie public` deschis`
urm`toarele parcele de teren: parcela
funciar` nr.31968 din CF.31968 a Comunei
cadastrale Vama, în suprafa]` de 300mp,
ce apar]ine domeniului privat al co-
munei, parcela funciar` nr.31962 din
CF.31962 a Comunei cadastrale Vama, în
suprafa]` de 584mp, ce apar]ine dome-
niului privat al comunei. Instruc]iunile
privind organizarea [i desf`[urarea pro-
cedurii de licita]ie se afl` la sediul in-
stitu]iei. Data limit` de depunere a
ofertelor este 05 august 2014 inclusiv,
prin po[t` sau prin depunere la regis-
tratura Prim`riei. Deschiderea ofertelor
va avea loc la sediul institu]iei în data de
14 august 2014, ora 10.00.  

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentat` prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, \n calitate de lichidator judi-
ciar al SC American ATV SRL desemnat
prin \ncheierea de sedin]` din data de
30.09.2011, pronun]at` \n Dosar nr.
34278/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului
Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la v~nzare a bunul imobil
const~nd \n teren intravilan situat \n
Buftea, T96, P354/2, jude]ul Ilfov \n val-
oare total` de 407.925 lei exclusiv TVA.
V~nzarea bunului imobil apar]in~nd so-
ciet`]ii falite se va organiza \n data de
21.07.2014, ora 15,00, prin licita]ie public`
cu strigare. Locul de desf`[urare a
licita]iilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde
se vor depune documentele de \nscriere
la licita]ie men]ionate \n caietul de
sarcini, cel t~rziu p~n` \n preziua licita]iei,
ora 12.00. Date despre starea bunurilor,

pre]ul acestora, condi]iile de \nscriere la
licita]ie precum [i modul de organizare a
acestora se pot ob]ine din caietul de
sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achizi]iona de
la sediul lichidatorului judiciar din Bu-
cure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 300 lei. Achizi]ionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru to]i par-
ticipan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la tel. 0724.23.79.79.

SC Servagromec SA - societate in faliment,
reprezentata legal de lichidator judiciar
Projuridic IPURL, organizeaz` licita]ie pub-
lica deschisa cu strigare , in zilele de 18, 25
iulie si 01 august 2014 ora 13:00 la sediul
filialei UNPIR Arge[, din mun. Pite[ti, str.
Egalit`]ii  nr.33, et.3, birou 7, jud. Arge[,
pentru vânzarea urm`toarelor bunuri, pe
grupe, dup` cum urmeaz`: - grupa 1 al
cârei pre] de pornire licita]ie este de 18470
lei f`r` TVA compusa din teren cur]i con-
struc]ii in suprafa]a m`surata de 7789 mp
identificat prin num`r cadastral  81124 sit-
uat in comuna  Moz`ceni, sat Malu Ro[u;
- grupa 2 al cârei pre] de pornire licita]ie
este de 55520 lei f`r` TVA compusa din
teren cur]i construc]ii in suprafa]a
m`surata de 10048 mp si construc]iile sit-
uate pe acesta identificate prin num`r
cadastral 81123 situat in comuna
Moz`ceni, sat  Zidurile; - grupa 3 al cârei
pre] de pornire licita]ie este de 524850 lei
f`r` TVA compusa din: teren cur]i con-
struc]ii in suprafa]a m`surata de 12438
mp si construc]iile situate pe acesta iden-
tificate prin num`r cadastral 80663, plat-
forma betonata, împrejmuiri; teren cur]i
construc]ii \n suprafa]a m`surata de 1637
mp [i construc]iile situate pe acesta iden-
tificate prin num`r cadastral  80611, îm-
prejmuire sec]ie; bunuri mobile ce se afl`
in atelierul mecanic: electrocompresor
aer ; transformator sudura 4 buc`]i;
strung paralel; freza orizontala; polizor
electric 4 buc; fier`str`u alternativ; grup
sudura motor termic; ma[ina dozat suc;
banc centricubat pompa injec]ie; pod ru-
lant; banc de lucru cu menghina 3 buc;
masa sudura cu ventilator 2 buc; dulap
metalic 3 buc; alte bunuri ce se afla pe
cele 2 terenuri: 6 buc grapa stelata GS -1,2;
ma[ina de împr`[tiat gunoi MIG 6 situate
in comuna Slobozia, sat Slobozia; - grupa
4 al cârei pre] de pornire licita]ie este de
88330 lei f`r` TVA compusa din: teren
cur]i construc]ii in suprafa]a m`surata de
15897 mp si construc]iile situate pe acesta
identificate prin num`r cadastral 80634,

situate in comuna  Slobozia, sat Slobozia;
Men]ionez ca pe teren se afla 2 construc]ii
(castel apa + put forat la mare adâncime)
ce apar]in Prim`riei Slobozia si nu fac
obiectul prezentei vânz`ri. - grupa 5 al
cârei pre] de pornire licita]ie este de 18815
lei f`r` TVA compusa din: teren cur]i con-
struc]ii in suprafa]a m`surata de 4003
mp si împrejmuire plasa sarma situata pe
acesta, identificat prin num`r cadastral
80664 situat in comuna Slobozia, sat
Slobozia; Men]ionez ca pe teren se afla 1
construc]ie (moara)  ce nu apar]ine SC Ser-
vagromec SA - societate in faliment si nu
face obiectul prezentei vânz`ri. - grupa 6
alte bunuri ce se vând individual al c`ror
pre] de pornire licita]ie f`r` TVA este: mi-
crocalculator PS Nitron pre] 143 lei; calcu-
lator Pentium pre] 143 lei; imprimanta
Citizen pre] 30 lei; 6 fi[ete metalice vechi
38 lei/buc; 2 televizoare alb negru pre] 75
lei/buc; tractor U 650 M pre] 990 lei; trac-
tor U 650 M pre] 1980 lei;ma[ina afinat
solul MAS 60 pre] 413 lei; 1 buc
sem`n`toare SPC 8 pre] 1110 lei; 2 buc
ma[ina amendamente MA 3,5 pre] 1688
lei/buc; instala]ie erbicidat part. IEP 500
pre] 405 lei; vindrover E–302 numai struc-
tura metalica pre] 1500 lei; 2 buc remorca
2 RBB – 5,1 pre] 1200 lei/buc, ridic`tor
hidraulic 1 to. pre] 500 lei. Ofertan]ii vor
trebui sa depun` o cerere de participare
la licita]ie care s` cuprind` grupa sau
bunul individual pentru care liciteaz`, si
sa fac` dovada achit`rii unei cau]iunii de
minim 10% din pre]ul de pornire licita]ie
a grupei sau bunului individual ofertate,
in contul SC Servagromec SA nr. RO43
BUCU 1091 2134 8609 0RON  deschis la
Alpha Bank Romania SA sucursala Pite[ti
pan` in ziua licita]iei ora.12.00 . Rela]ii su-
plimentare se pot ob]ine zilnic intre orele
10 - 14 la telefon 0729 980 402.

Prim`ria Municipiului Piatra Neam]
anun]` organizarea licita]iei publice de-
schise în vederea: Vânz`rii bunului imo-
bil – teren intravilan, proprietatea
privat` a municipiului Piatra Neam], în
suprafa]` de 132 mp, situat în bd. Traian
nr.13A. Pre]ul de pornire la licita]ie este
de 33.031 lei conform HCL nr. 167 din
27.06.2014; Vânz`rii bunului imobil –
teren intravilan, proprietatea privat` a
municipiului Piatra Neam], în suprafa]`
de 108 mp, situat în str. Sportului (adia-
cent nr 14). Pre]ul de pornire la licita]ie
este de 31.609 lei conform HCL nr. 167 din
27.06.2014; Licita]ia va avea loc  în data
de 8 august 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 ofertelor
se fac pân` la data de 7 august 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 Ser-
viciului Patrimoniu, Autoriz`ri [i
Transport zilnic între orele 8,00 – 16,30,
unde se poate achizi]iona  [i docu-
menta]ia licita]iei. Rela]ii suplimentare
la telefon 218991, interior 122, zilnic între
orele 8,00 – 16,30.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional marf` pe nu-
mele Dinu Ionel. |l declar nul.

Pierdut certificate constatatoare, certifi-
cate de inregistrare si anexele pe numele
Sc Luc Garant Service SRL cu sediul social
in Bucuresti, sector 1, Str. Mendeleev Nr.
20, J40/10353/1992, CUI 1565763. Le declar
nule.

Pierdut certificate constatatoare [i certifi-
cate de \nregistrare pe numele SC Avenir
Call Center SRL cu sediul \n Bucure[ti, Sec-
tor 5, Bd. Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. A, et. 4,
ap. 10, J40/11319/2012, CUI 31939363. Le de-
clar nule.

Pierdut Certificat de Conformitate cu seria
8D/35898/27.08.2012 pe numele Moisa
M.Elena emis de Ministerul S`n`t`]ii
România Direc]ia Resurse Umane [i Cer-
tificate la data de 27.08.2012. Îl declar nul.

Pierdut cartela conduc`torului auto, pe
numele Andrei Ioan- Cornel, cu seria T
00084255L, eliberat` la data 03.12.2009
de A.R.R. Tulcea. Se declar` nul`.

Pierdut contract vânzare-cump`rare nr.
1760/24.09.1997, pe numele Br`tianu
Eleonora. Îl declar nul. 

Pierdut proces verbal predare-primire elib-
erat în 02.06.1983, pe numele Brînzan Ion
[i Brînzan Maria. Îl declar nul. 

Pierdut contract vânzare-cump`rare
nr.32121Bis/1993, proces verbal, adeverin]`
achitare integral` [i schi]a casei, pe nu-
mele Ciobotaru Maria. Le declar nule. 

SC Malo Doi SRL cu sediul în Bucure[ti, sec-
tor 3, Str.C`uza[i nr.22B, Corp B, et.1, cam-
era 8, CUI 19082346 [i
J40/15867/09.10.2006, pierdut certificat
de înregistrare cu seria B nr.0897156.

Pierdut Atestate transport ADR [i
Agabaritic, eliberate de A.R.R. Arge[, pe
numele Bumbara Daniel, domiciliat în
Pite[ti, jud. Arge[. Se declar` nule.

Publicitate


