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CERERI SERVICIU
Farmacist cu experien]`, caut loc de munc`
în Teleorman [i jude]ele limitrofe. Rela]ii la
telefon 0728.97.01.38. 

OFERTE SERVICIU
SC Fibro Metals SRL cu punct de lucru \n Con-
stan]a, angajeaz` operator masini semiauto-
mate [i automate. Cerin]e: limba s~rb`,
vechime cel pu]in 3 ani. Rela]ii la tel:
0725300412.

SC Filip Prod Carn SRL cu sediul \n Filipe[tii
de P`dure Prahova angajeaz` tehnolog pro-
duse alimentare (mezeluri, carne)
0762.248.051. 0762.254.230.

Mai Serv SRL, societate cu sediul în Bucure[ti,
angajeaz` [ef birou Marketing. Rela]ii la
tel.021.337.21.35. Rug`m seriozitate.

Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drep-
turilor Copilului [i Adop]ie, cu sediul în B-dul
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, Bucure[ti,
scoate la concurs în data de 27.08.2014, ora
10:00, la sediul Autorit`]ii, postul temporar
vacant de consilier principal. Condi]iile speci-
fice pentru ocuparea func]iei publice tempo-
rar vacante de consilier, gradul profesional
principal: -preg`tire de specialitate: studii su-
perioare economice de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]`- domeniul
fundamental de ierarhizare este “[tiin]e so-
ciale”, domeniul de ierarhizare este “contabil-
itate”, iar domeniul de licen]`-
“contabilitate”, specializarea “contabilitate
[i informatic` de gestiune”, potrivit H.G.
493/2013;  -5 ani vechime în specialitatea
studiilor superioare de lung` durat`; Dosarul
de concurs va con]ine urm`toarele: a) formu-
larul de înscriere prev`zut în anexa nr. 3 din
H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea [i dezvoltarea carierei
func]ionarilor publici, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; b) copia actului de iden-
titate; c) copiile diplomelor de studii [i ale
altor acte care atest` efectuarea unor spe-
cializ`ri; d) copia carnetului de munc` sau,
dup` caz, o adeverin]` care s` ateste
vechimea în munc` [i, dup` caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocup`rii func]iei
publice; e) cazierul judiciar; f) adeverin]a care
s` ateste starea de s`n`tate
corespunz`toare, eliberat` cu cel mult 6 luni
anterior derul`rii concursului de c`tre
medicul de familie al candidatului sau de
c`tre unit`]ile sanitare abilitate; g) declara]ia
pe propria r`spundere sau adeverin]a care
s` ateste c` nu a desf`[urat activit`]i de
poli]ie politic`. Copiile de pe actele mai sus
men]ionate se prezint` în copii legalizate sau
înso]ite de documentele originale, care se
certific` pentru conformitatea cu originalul
de c`tre secretarul comisiei de concurs. Bib-
liografia se ridic` de la sediul Autorit`]ii în
momentul depunerii dosarului de concurs.
Dosarele de concurs se depun în termen de
maximum 8 zile de la data public`rii
anun]ului. Informa]ii suplimentare se ob]in
la telefon: 021/310.07.89. 

VÂNZåRI IMOBILE 
Ocazie! V~nd vila Stejarul cu piscin`, la in-
trare \n Balote[ti. Pre] negociabil. Tel.
0722.764.158. 

Berceni, Cultural, Bucure[ti, CNF 1, decoman-
dat et 7/10, termopane, aer condi]ionat, u[`
metalic`, proprietar, 41.000E. 0742.202.925.

PROPUNERI AFACERI
V~nd/\nchiriez fabric` mezeluri, Prahova,
Filipe[tii de P`dure [i sec]ie transare carne
proaspat` produc]ie zilnic` 10 tone
mezeluri, posibilitate rate, negociabil.
0762.248. 051, 0762.254.230.

CITA}II
Daniliuc Dana- Daniela este citat` la
Judec`toria Boto[ani pârât` în proces de
divor], la data de 9 septembrie 2014, dosar
nr. 15387/193/2013.

Este citat` \n proces cu DGASPC Maramure[
pentru data de 11.09.2014 orele 08:30, nu-
mita Lingurar Mariana, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n loc. G~rbou, sat Popteleac nr. 7,
jud. S`laj, p~r~t` \n dosarul cu num`rul
2528/100/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Maramure[ situat \n Baia Mare, Str. Cri[an
Nr. 3.

Horvath Angela este citat` în data de
09.09.2014 în calitate de pârât`, în dosarul
nr. 13527/193/2013, la Judec`toria Boto[ani,
ora 08.00, în proces cu Horvath {tefan,
având ca obiect divor].

Se citeaz` numitul Pop Vasile, în calitate de
pârât, la Judec`toria Z`rne[ti, Str. Aleea
Uzinei, nr. 9, jude]ul Bra[ov, pentru termenul
de judecat` din data de 20.august.2014, ora-
09.00, Sala 1 -Cavaler I. Alduleanu, Complet
C3 vara urg., în proces cu Spitalul Or`[enesc
Sinaia, în calitate de reclamant în dosarul
nr.20865/197/2012.

Angelescu Maria, cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Pite[ti, str. Trivale nr. 49, este citat` în
data de 04.09.2014, ora 10,00, la Judec`toria
Pite[ti, Complet C13A, camera 2, din Pite[ti,
Bdul Eroilor nr. 5, jud. Arge[, în calitate de
pârât` în Dosarul nr. 24640/280/2012, în con-
tradictoriu cu Toma Elena [i Stoica Emil Sorin.

Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei
Ro[iorii de Vede sub nr. 775/292/2014 pos-
esorul Tantalete Constantin a invocat dobândi-
rea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului teren intravilan în suprafa]`
de 8.204mp situat în Ro[iorii de Vede,
Str.Doroban]i, nr.69, Jud.Teleorman cu vecinii:
N/Ivana Dumitru, S/Bucur Maria, E/Drum Ex-
ploatare, V/Strada Doroban]i, nr.69. To]i cei in-
teresa]i sunt soma]i s` formuleze opozi]ie, cu

precizarea c` în caz contrar se va trece la jude-
carea cererii în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL notific` creditorii cu privire la de-
schiderea procedurii generale a falimentului
prevazut` de Legea nr. 85/2006 împotriva
debitoarei SC Zadumit Com Prod SRL cu
sediul în Câmpina, Str. Ecaterina Teodoroiu
nr.43B, jude]ul Prahova, J29/957/1995, CUI
7478925, în dosarul 5681/105/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Prahova, Sec]ia a-II-a Civil`
de Contencios Administrativ [i Fiscal. Ter-
menul limit` pentru înregistrarea crean]elor
n`scute dup` data deschiderii procedurii
generale a insolven]ei este de maxim 10 zile
de la primirea notific`rii. Prima adunare a
creditorilor va avea loc pe 19.08.2014, ora
10:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar
din Ploie[ti, Str. Elena Doamna nr.44A,
jude]ul Prahova. Urm`torul termen de jude-
cat` a fost fixat pentru data de 12.09.2014.
Pentru rela]ii: 021.318.74.25

Societatea Apartamentul SA, cu sediul în str.
Depozitelor, nr. 39bis, Localitatea Pite[ti, Jud.
Arge[, informeaz` investitorii societ`]ii
privind disponibilitatea Raportului Semes-
trial aferent Sem.I 2014, la data de
30.06.2014, conform Anexa nr.31, din Regula-
mentul nr. 1/2006 al C.N.V.M, precum [i “Lista
persoanelor care au acces la informa]ii priv-
ilegiate”. Locul unde poate fi ob]inut acest
raport este sediul  societ`]ii Apartamentul
SA situat în str. Depozitelor, nr. 39bis, Loc.
Pite[ti, Jud. Arge[.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 3121/111/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Litelsant SRL CUI 29193139
J5/1750/2011 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis proce-
dura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în
consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dum-
neavoastr` asupra averii debitoarei SC
Litelsant SRL este data de 08.08.2014; 2. ter-
menul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
28.08.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
02.09.2014 [i termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor va fi data
12.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii cred-
itorilor va avea loc în data de 02.09.2014, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 3228/111/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Vaporlife SRL CUI 29964896
J05/452/2012 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis proce-
dura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în
consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dum-
neavoastr` asupra averii debitoarei SC
Vaporlife SRL este data de 18.08.2014; 2. ter-
menul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
28.08.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
02.09.2014 [i termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor va fi data
16.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii cred-
itorilor va avea loc în data de 02.09.2014, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 3336/111/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea Elena Bijuterie IFN CUI
RO15403699 J05/767/1995 îi anun]` pe to]i
creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a de-
schis procedura prev`zut` de Legea nr.
85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean]ei dumneavoastr` asupra averii deb-
itoarei Elena Bijuterie IFN este data de
15.08.2014; 2. termenul limit` de verificare a
crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare
a tabelului preliminar al crean]elor va fi data
de 25.08.2014; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi
data de 01.09.2014 [i termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor va fi
data 09.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii

creditorilor va avea loc în data de 01.09.2014,
ora 14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 2166/111/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Musical Concert SRL CUI
30494232 J5/1233/2012 îi anun]` pe to]i cred-
itorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis
procedura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i,
în consecin]`: 2. termenul limit` pentru în-
registrarea cererii de admitere a crean]ei
dumneavoastr` asupra averii debitoarei SC
Musical Concert SRL este data de 29.08.2014;
2. termenul limit` de verificare a crean]elor,
întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
03.09.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
08.09.2014 [i termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor va fi data
08.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii cred-
itorilor va avea loc în data de 08.09.2014, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 3122/111/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Svaliroz SRL CUI 29188280
J05/1739/2011 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis proce-
dura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în
consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dum-
neavoastr` asupra averii debitoarei SC
Svaliroz SRL este data de 08.08.2014; 2. ter-
menul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
28.08.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
02.09.2014 [i termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor va fi data
12.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii cred-
itorilor va avea loc în data de 02.09.2014, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 3151/111/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Husteval SRL CUI 29845496
J5/303/2012 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis proce-
dura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în
consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dum-
neavoastr` asupra averii debitoarei SC
Husteval SRL este data de 08.08.2014; 2. ter-
menul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
18.08.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
25.08.2014 [i termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor va fi data
02.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii cred-
itorilor va avea loc în data de 25.08.2014, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 3157/111/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Kazinizo SRL CUI 29199514
j05/1758/2011 îi anun]` pe to]i creditorii so-
ciet`]ii sus men]ionate c` s-a deschis proce-
dura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i, în
consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]ei dum-
neavoastr` asupra averii debitoarei SC
Kazinizo  SRL este data de 08.08.2014; 2. ter-
menul limit` de verificare a crean]elor, în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului
preliminar al crean]elor va fi data de
18.08.2014; 3. termenul pentru solu]ionare
eventualelor contesta]ii va fi data de
25.08.2014 [i termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor va fi data
02.09.2014; 4. prima [edin]` a adun`rii cred-
itorilor va avea loc în data de 25.08.2014, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.

ADUNåRI GENERALE
Convocator nr.3679/01.08.2014. Consiliul de
administra]ie al societ`]ii Perla Covasnei SA,
cu sediul în Ora[ul Voluntari, Bulevardul
Pipera nr.1/I, cl`direa ADMIN D+P+M+4E, in-

trarea B, etaj 4, Jude]ul Ilfov, CUI:558601, prin
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Vi-
oleta Moraru, convoac` Adunarea General`
Extraordinar` a Ac]ionarilor în data de
08.09.2014, ora 12.00, la adresa sediului so-
cial, sus-men]ionat`. În cazul în care la prima
convocare nu se îndeplinesc condi]iile de cvo-
rum prev`zute de lege, a doua [edin]` a
Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionar-
ilor va avea loc în data de 09.09.2014, ora
12.00, în acela[i loc [i cu aceea[i ordine de zi.
Ordinea de zi pentru [edin]a Adun`rii Gen-
erale Extraordinare a Ac]ionarilor este
urm`toarea: 1.Ratificarea hot`rârii Consiliu-
lui de Administra]ie a Societ`]ii nr.
11/26.06.2014, prin care s-a decis participarea
societ`]ii, în calitate de co-debitor al SC
Azuga Waters SRL fa]` de BRD Groupe Soci-
ete Generale, la restructurarea pe o perioad`
de 12 luni a angajamentelor acestei societ`]i,
p`strarea tuturor garan]iilor pe care le-a adus
pân` în prezent Societatea fa]` de BRD
Groupe Societe Generale, precum [i supli-
mentarea acestor garan]ii prin semnarea
unui contract de ipotec` mobiliar` asupra
liniilor de îmbuteliere proprietatea Societ`]ii,
astfel cum au fost identificate prin hot`rârea
Consiliului de administra]ie nr. 11/26.06.2014.
2.Aprobarea emiterii de Societate a 2 bilete la
ordin în alb, avalizate de d-na Violeta Moraru
pentru Societate [i de SC Azuga Waters SRL
prin reprezentantul legal, pentru garantarea
soldului creditului de investi]ii acordat So-
ciet`]ii prin contractul de credit
39/12.03.2008. 3.Ratificarea hot`rârii Consil-
iului de Administra]ie al Societ`]ii
nr.12/21.07.2014, prin care s-a decis consti-
tuirea garan]iilor necesare în vederea punerii
în aplicare a acordului de principiu
nr.253408/23.06.2014 emis de ANAF în
leg`tur` cu e[alonarea la plat` a obliga]iilor
fiscale ale societ`]ii Perla Covasnei SA în
cuantum de 2.110.499 Lei, prin instituirea
sechestrului asigurator asupra bunurilor mo-
bile [i imobile aflate în proprietatea
Societ`]ii, astfel cum au fost identificate prin
hot`rârea Consiliului de administra]ie
nr.12/21.07.2014. 4.Aprobarea datei de
25.09.2014 ca dat` de înregistrare pentru
identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng efectele Hot`rârii Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor în conformitate
cu prevederile art.238 alin.1 din Legea
297/2004. 5.Mandatarea persoanelor re-
sponsabile pentru a îndeplini formalit`]ile
necesare înregistr`rii [i public`rii hot`rârilor
luate în cadrul Adun`rii Generale Extraor-
dinare, precum [i pentru transmiterea aces-
tora institu]iilor pie]ei de capital. Data de
referin]` pentru identificarea Ac]ionarilor
care au dreptul s` participe [i s` voteze în
cadrul Adun`rii Generale Extraordinare este
21.08.2014. Doar persoanele care sunt
ac]ionari la aceast` dat` au dreptul de a par-

ticipa [i de a vota în cadrul Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor. Au dreptul de a
cere introducerea unor noi puncte pe or-
dinea de zi, de a prezenta proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau pro-
puse, de a adresa întreb`ri privind punctele
de pe ordinea de zi prev`zute la art.7 [i 13 din
Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau
mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual
sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul so-
cial. Cererile se înainteaz` consiliului de ad-
ministra]ie în cel mult 15 zile de la publicarea
convoc`rii, în vederea public`rii [i aducerii
acestora la cuno[tin]` celorlal]i ac]ionari. In-
forma]ii detaliate privind aceste drepturi,
textul integral al documentelor ce urmeaz` a
fi prezentate Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor, proiectul de Hot`râre
al Adun`rii Generale Extraordinare a
Ac]ionarilor [i toate celelalte informa]ii
prev`zute de art.6 din Regulamentul CNVM
nr.6/2009 sunt disponibile pe website-ul so-
ciet`]ii la adresa: www.perlacovasnei.ro.
Ac]ionarii persoane fizice cu capacitate
deplin` de exerci]iu înregistra]i la data de
referin]` pot participa [i vota la Adun`rile
Generale personal doar în baza
buletinului/c`r]ii de identitate sau a
pa[aportului. Ac]ionarii persoane fizice cu
capacitate deplin` de exerci]iu pot participa
[i vota în cadrul Adun`rii Generale Extraor-
dinare [i prin intermediul unei oricare alte
unice persoane fizice sau juridice, cu excep]ia
administratorilor, doar pe baz` de procur`
special`. Pentru a asigura identificarea
ac]ionarului, a reprezentantului [i posibili-
tatea verific`rii con]inutului instruc]iunilor
de vot, procurile speciale trebuie s` fie
încheiate în form` autentic` notarial`/în-
scris sub semn`tur` privat` atestat de c`tre
un avocat conform Legii 51/1995/înscris sub
semn`tur` privat` încheiat la sediul Perla Co-
vasnei SA în prezen]a reprezentan]ilor so-
ciet`]ii/ înscris electronic ce are ata[at`
semn`tura electronic` extins`. Procurile spe-
ciale vor fi depuse cu 48 de ore înainte de
data Adun`rii Generale Extraordinare, re-
spectiv pân` la data de 06.09.2014, ora 12.00,
la sediul societ`]ii în original/copie legalizat`
notarial sau trimise pe adresa de e-mail: of-
fice@perlacovasnei.ro prin înscris electronic
ce are ata[at` semn`tura electronic` extins`.
Formularul de procur` special` obligatoriu a
fi utilizat poate fi procurat on-line de pe web-
site-ul societ`]ii la adresa: www.perlacovas-
nei.ro. Ac]ionarii care nu au capacitate de
exerci]iu pot fi reprezenta]i de reprezentan]ii
lor legali care, la rândul lor, pot da altor per-
soane procur` special`, prevederile alineatu-
lui anterior aplicându-se corespunz`tor.
Ac]ionarii persoane juridice pot participa la
[edin]a Adun`rii Generale Extraordinare
doar prin reprezentantul lor legal sau printr-
o alt` persoan` împuternicit` s` îi reprezinte

în baza unei împuterniciri în form` scris`,
semnat` [i [tampilat` de reprezentantul
legal al persoanei juridice. Votul prin core-
sponden]` sau prin mijloace electronice este
permis. Procedura detaliat` de vot prin core-
sponden]` sau prin mijloace electronice, pre-
cum [i cerin]ele [i constrângerile necesare
identific`rii ac]ionarilor pot fi consultate pe
website-ul societ`]ii: www.perlacovasnei.ro.
Formularele de procuri speciale se pot ob]ine
de la sediul societ`]ii, începând cu data de
30.08.2014, între orele 09.00-17.30. Pre[edin-
tele Consiliului de Administra]ie al Perla Co-
vasnei SA, dna.Moraru Violeta. 

PIERDERI
Pierdut chitan]ier 106526-106550, 251326-
251350, 237026-237050, 18251-18300, 132551-
132600. Le declar nule.

Subscrisa SC Invent New Business SRL, cu
sediul social în Bucure[ti, sector 2, Aleea
Cisl`u, nr.7, bl.3E, sc.1, et.6, ap.36,
J40/2654/2006, C.U.I.:18394960, pierdut cer-
tificat constatator emis în baza Legii
nr.359/2004 privind activit`]ile desf`[urate
la sediu social. Îl declar`m nul.

Pierdut urm`toarele documente: -1. Certifi-
cat ADR 1 din 18.01.2014; -2. Certificat CPC
Marf` din 30.01.2014; -3. Card Tahograf nr.
0000000005KDP000 din 14.02.2014. Docu-
mentele au fost eliberate de A.R.R. Tulcea pe
numele Enache Stere. Se declar` nule.

Declar pierdut certificat profesional pentru
conduc`tori auto care efectueaz` transport
rutier în regim taxi pe numele Mihai Ion,
seria CPRx, nr. 0095956, îl declar nul.

Pierdut pl`cu]` num`r licen]` 1460 [i num`r
ma[in` B-54-ARY, sâmb`t`, 2-VIII-2014, pe nu-
mele Mihai Gheorghe. O declar nul`.

Declar pierdut` diploma de absolvire [coala
Popular` de Art` emis` de Consiliul General
al Municipiului Bucure[ti, cu nr.
1330/02.10.2002, pe numele Matei Ioana.

Pierdut talon înmatriculare auto nr. B-47-KZD,
SC PEBAL Prodcom SRL.

Se declar` pierdute [i nule Autoriza]ia pen-
tru exercitatea func]iei ACAR seria 01,
nr.115092 [i Autoriza]ia pentru manipularea
instala]iei CEM+ cale liber` seria 01, nr.115267,
eliberate pe numele Negoianu Iulian.

SC Hotel Ineul Rodna SRL CUI RO 16830434
J06/733/2004, pierdut Certificat de |nregis-
trare, eliberat de Camera de Comer] Bistri]a-
N`s`ud. |l declar nul.

SC Andreika Trucks SRL cu sediul în comuna
Holboca, str. Paji[ti nr. 2, cl`dire C22, jud. Ia[i,
C.U.I. RO 27319215 pierdut foaia de parcurs 01
din Carnet cu foi de parcurs Interbus nr.
0009744, eliberat la 02.12.2013 de ARR Ia[i.
Se declar` nul`.
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