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Anun]uri
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 Filip Prod Carn SRL cu sediul \n
Filipe[tii de P`dure Prahova angajeaz`
tehnolog produse alimentare (mezeluri,
carne) 0762.248.051. 0762.254.230.
În conformitate cu prevederile art. 3 din
Ordonan]a de Urgen]` a Guvernului nr.
45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache
nr.15 -17, sector 1, organizeaz` în data de
20 august 2014, ora 10.00 (proba scris`),
concurs de recrutare pentru ocuparea
urm`toarei func]ii publice vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior la Direc]ia General` AMPOSCCE
–Compartimentul Comunicare [i Resurse
Umane. Condi]iile de participare [i de
desf`[urare a concursului, bibliografia [i
alte informa]ii necesare sunt afi[ate la
sediul institu]iei [i pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun
în termen de 8 zile de la data public`rii
prezentului anun], la sediul ministerului.

VÂNZåRI IMOBILE
Berceni, Cultural, Bucure[ti, CNF 1, decomandat et 7/10, termopane, aer
condi]ionat, u[` metalic`, proprietar,
41.000E. 0742.202.925.
V~nd gospod`rie complet`, dou` corpuri
cas`, anexe, gr`din`, livad`, vie, 20.000
metri, asfalt, com. V~rtoapele- Teleorman. Pre]. 15.000 euro.

VÂNZåRI TERENURI
54.317 mp, teren pentru investi]ie pe
DN65, Slatina, zona exterior Est spre
Pite[ti. 0722.655.024.

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
Tigae Lauren]iu, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Tulcea, Str. Cormoranului,
nr.7, bl.9, sc.A, ap.5, este chemat la data
de 22.09.2014 la Judec`toria Tulcea pentru divor] cu copii în proces cu Tigae Carmen Mirela în dosar nr. 1395/327/2014.
Se citeaz` Mure[an Vasile, cu ultimul
domiciliu în Cluj-Napoca, la Judec`toria
Cluj-Napoca, sala 10, pentru data de 28
august 2014, ora 8:30, Completul C8
NCPC, în calitate de pârât, în proces cu
Pasc Petru [i so]ia Pasc Veronica, în calitate de reclaman]i, în dosar nr.
24502/211/2013, având ca obiect uzucapiune.
Numitul Pelipenco Paul domiciliat legal
\n mun. Gala]i, str. Tecuci nr. 84, jud.
Gala]i este citat \n calitate de p~r~t \n
contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n
Dosarul civil nr. 7817/121/2013, av~nd ca
obiect deschiderea procedurii de adop]ie
intern`, cu termen de judecat` \n data de
20.08.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul
Gala]i
\n
vederea
exprim`rii
consim]`m~ntului la adop]ie.
Numita Antoniac Daniela domiciliat`
legal \n mun. Tecuci, str. Vasile Parvan
nr.2, jud. Gala]i este citat` \n calitate de
p~r~t` \n contradictoriu cu DGASPC
Gala]i \n Dosarul civil nr. 2265/121/2014,
av~nd ca obiect deschiderea procedurii
de adop]ie intern`, cu termen de judecat` \n data de 30.09.2014, sala 3, ora 12 la
Tribunalul Gala]i \n vederea exprim`rii
consim]`m~ntului la adop]ie.
Numita Pricopi Florinela domiciliat` legal
\n mun. Gala]i, str. Victor Vilcovici nr. 1, bl.
G 13, sc.3, ap.123, jud. Gala]i este citat` \n
calitate de p~r~t` \n contradictoriu cu
DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr.
1651/121/2014, av~nd ca obiect deschiderea procedurii de adop]ie intern`,
cu termen de judecat` \n data de
30.09.2014, sala 3, ora 12 la Tribunalul
Gala]i
\n
vederea
exprim`rii
consim]`m~ntului la adop]ie.
Numita Moisei Carmen- Doina domiciliat` legal \n com. Radesti, jud. Gala]i este
citat` \n calitate de p~r~t` \n contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr.
104/121/2014, av~nd ca obiect deschiderea procedurii de adop]ie intern`,
cu termen de judecat` \n data de
30.09.2014, sala 3, ora 12 la Tribunalul
Gala]i
\n
vederea
exprim`rii
consim]`m~ntului la adop]ie.
Numi]ii Mazis Theodorus domiciliat legal
\n Grecia, ora[ Peristeri, Attikis Tirintos nr.
59 [i Mazis Fanica domiciliat` legal \n
mun. Gala]i, B-dul Dunarea nr. 42, bl. B6,
sc.1, ap.1, jud. Gala]i sunt cita]i \n calitate
de p~r~]i \n contradictoriu cu DGASPC
Gala]i \n Dosarul civil nr. 6713/121/2013,
av~nd ca obiect deschiderea procedurii
de adop]ie intern`, cu termen de judecat` \n data de 30.09.2014, sala 3, ora 12 la
Tribunalul Gala]i \n vederea exprim`rii
consim]`m~ntului la adop]ie.

Numita Petrea Tita domiciliat` legal \n
sat Contesti, com. Davidesti, jud. Arge[
este citat` \n calitate de p~r~t` \n contradictoriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil
nr. 2074/121/2014, av~nd ca obiect deschiderea procedurii de adop]ie intern`,
cu termen de judecat` \n data de
04.09.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul
Gala]i
\n
vederea
exprim`rii
consim]`m~ntului la adop]ie.

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul
3270/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Pascal
Group SRL CUI 18830040 J05/1391/2006
îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis 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 debitoarei
SC Pascal Group SRL este data de
18.08.2014; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 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 creditorilor 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
3381/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Mamutino Prod SRL CUI RO 6122457
J05/3201/1994 îi anun]` pe to]i creditorii
societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis
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 debitoarei SC Mamutino Prod SRL
este data de 18.08.2014; 2. termenul
limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
28.08.2014; 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 16.09.2014; 4. prima [edin]` a
adun`rii creditorilor 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
3382/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Brugmat
SRL CUI 15824760 J05/1319/2003 îi
anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis 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 debitoarei
SC Brugmat SRL este data de 22.08.2014;
2. termenul limit` de verificare a
crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al crean]elor
va fi data de 12.09.2014; 3. termenul pentru solu]ionare eventualelor contesta]ii
va fi data de 17.09.2014 [i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al
crean]elor va fi data 26.09.2014; 4. prima
[edin]` a adun`rii creditorilor va avea loc
în data de 17.09.2014, 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
3404/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Exclusiv
Ro Human Resources SRL CUI 29029269
J05/1553/2011 îi anun]` pe to]i creditorii
societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis
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 debitoarei SC Exclusiv Ro Human
Resources SRL este data de 22.08.2014;2.
termenul limit` de verificare a crean]elor,
întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
01.09.2014; 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 16.09.2014; 4. prima [edin]` a
adun`rii creditorilor 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
3387/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Medsoft
Group Consulting SRL CUI 24490554
J05/2385/2008 îi anun]` pe to]i creditorii
societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis
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 debitoarei SC Medsoft Group Consulting SRL este data de 10.09.2014; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor,
întocmire, afi[are [i comunicare a tabelu-

lui preliminar al crean]elor va fi data de
20.10.2014; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi
data de 27.10.2014 [i termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 05.11.2014; 4. prima [edin]` a
adun`rii creditorilor va avea loc în data
de 27.10.2014, 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
3379/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Viamix
Consulting SRL CUI 18073536
J05/2191/2005 îi anun]` pe to]i creditorii
societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis
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 debitoarei SC Viamix Consulting
SRL este data de 10.09.2014; 2. termenul
limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
20.10.2014; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi
data de 27.10.2014 [i termenul pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 05.11.2014; 4. prima [edin]` a
adun`rii creditorilor va avea loc în data
de 27.10.2014, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.
În temeiul art. 99 alin.(3) din Legea
85/2014 comunic`m deschiderea procedurii generale de insolven]` a debitorului
SC Re[i]a Reductoare [i Regenerabile SA,
CIF: 1061839, J11/956/1991 de c`tre Tribunalul Cara[-Severin în dosar nr.
2391/115/2014. Termenul limit` pentru înregistrarea cererilor de admintere a
crean]elor asupra averii debitorilor la
16.09.2014; Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor la 07.10.2014; Termen pentru
afi[area tabelului definitiv al crean]elor
la 23.10.2014; Termen pentru prima
[edin]` a adun`rii generale a creditorilor
debitoarei la 13.10.2014, ora 12:00 la
sediul administratorului judiciar, Termen
pentru depunerea contesta]iilor împotriva tabelului preliminar al crean]elor
debitoarei 5 zile de la data public`rii
tabelului preliminar în BPI. Administrator judiciar Consultant Insolven]` SPRL,
prin asociat coordonator ec. Popescu
George

LICITA}II
SC Modeco Chemicals SRL, prin lichidator, anun]` vânzarea prin licita]ie public`
a imobilului situat în com. Drajna, sat
Drajna de Sus, jud. Prahova, compus din
teren în suprafa]` de 3.371 mp [i construc]iile situate pe acest teren la pre]ul
de 174.580 lei (plus TVA), respectiv
216.479,2 lei (inclusiv TVA). Pre]ul de
pornire al licita]iei este redus cu 30 % din
pretul stabilit prin raportul de evaluare
conform Adunarii Creditorilor din data
de 09.04.2014. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 12.08.2014, 02.09.2014,
04.09.2014, 09.09.2014, 11.09.2014
16.09.2014, 18.09.2014, 23.09.2014,
02.10.2014 si 09.10.2014 orele 12.00 în
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 5,
cab. 5E, jud Prahova. Rela]ii suplimentare
0344104525.
1.SC Fise Electrica Serv SA -SISE Electrica
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj
Napoca, Str.Taberei, nr.20, Tel.:
+40372.640.302, Fax: +40264.205.504,
achizi]ioneaz` „Betoane gata de turnare”
în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în
documenta]ia de atribuire. Adresa la care
se poate solicita documenta]ia de
atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj
Napoca, Str.Taberei, nr.20, Tel.
+40372.640.302, Fax: +40264.205.504.
Documenta]ia de atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor economici gratuit, în
urma solicit`rii acestora. 2.Procedura
aplicat`: licita]ie deschis`. 3.Locul de
livrare a produselor: conform
specifica]iilor din documenta]ia de
atribuire. 4.Natura [i cantitatea produselor ce se vor achizi]iona: „Betoane
gata de turnare” în cantit`]ile prev`zute
in documenta]ia de atribuire. 5.Durata
acordului cadru: 12 luni. Termenul de
livrare al produselor: maxim 5 ore de la
semnarea contractului subsecvent de
furnizare. 6.Data limit` de primire a ofertelor: 20.08.2014, ora 11.00. Data deschiderii ofertelor: 20.08.2014, ora 12.00.
7.Adresa la care se depun ofertele: sediul
SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca,
Str.Taberei, nr.20, secretariat general.
8.Limba de redactare a ofertelor: limba
român`. 9.Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 10.Criteriul de atribuire a
contractului: “pre]ul cel mai sc`zut”.
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 Bac`u. Serviciul Fiscal
Or`[enesc Buhu[i. Nr. înreg.: 14.961 din
01.08.2014. Serviciul Fiscal Or`[enesc
Buhu[i, în temeiul art. 162 din Ordonan]a
92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal` republicat, cu modific`rile [i com-

plet`rile ulterioare, organizeaz` în data
de 19.08.2014 ora 11:00, la sediul din
Buhu[i, strada Republicii, nr. 2 bis, jude]ul
Bac`u licita]ie public` pentru vânzarea
bunului imobil din patrimoniul debitorului Sapatoriu Costica preluat în urma execut`rii silite. Bunul imobil se va vinde la
pre]ul de pornire licita]ie în sum` de
3.341 lei – pre]ul nu include T.V.A. [i este
format din: 1. Garaj construit din pal situat în Buhu[i, str. Libert`]ii, nr. 227, în
suprafa]` construit` la sol de 23 mp, pe
terenul concesionat de la prim`ria
ora[ului Buhu[i, cu pre] de pornire
licita]ie 3.341 lei. Ofertele de cump`rare,
înso]ite de taxa de participare la licita]ie,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire
a licita]iei, vor fi depuse la sediul SFO
Buhu[i pân` în data de 18.08.2014,
înso]ite de: împuternicirea persoanei
care îl reprezint` pe ofertant sau copie
dup` actul de identitate pentru persoanele fizice române; copie dup`
pa[aport pentru persoanele fizice
str`ine; copie dup` certificatul unic de înregistrare pentru persoanele juridice
române [i dovada emis` de creditorii
bugetari c` nu au obliga]ii bugetare
restante. Toate persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept pentru
bunurile oferite spre licita]ie sunt invitate pân` la data de 18.08.2014 s`
în[tiin]eze Serviciul Fiscal Or`[enesc
Buhu[i. Pentru informa]ii suplimentare
v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
telefon num`rul 0234/261461.
Debitorul SC Alchim SRL cu sediul social
în Dr. Tr. Severin, str. Orly, nr. 39, jud.
Mehedin]i, CIF: 14121509, J25/149/2001,
aflat` în procedura de faliment, dosar
nr.7388/101/2008 prin lichidator judiciar,
Consultant Insolven]` SPRL, cu sediul
profesional ales în localitatea Hinova,
str.Calafatului nr.42, jud.Mehedin]i,
vânde în bloc urm`toarele bunuri: Cl`dire moar` în suprafa]` de 643,79
m.p. cu teren aferent în suprafa]` de 1703
m.p situat` in localitatea Rogova
Nr.cadastral 212, 212/A la pre]ul de
pornire a licita]iei de 244.155,75 lei. -Selector MST:tensiune 380V, 500kg/or`, 3ptr
grâu, 2 ptr. porumb - la pre] de pornire al
licita]iei de 7500,00 lei – 5 buc. -Cântar:
capacitate 500 kg, produs de Balan]a
Sibiu – la un pre] de pornire a licita]iei de
225,00 lei –{nec transportor destinat
transportului din vrac cereale, poate alimenta benzi transportoare, tensiune
380V – la un pre] de pornire a licita]iei
de 1050,00 lei -Cern`tor f`in` 8 compartimente, 1T/h – la un pre] de pornire a

licita]iei de 5625,00 lei; -Cern`tor f`in`
tensiune 380V, 300 kg/h – la un pre] de
pornire a licita]iei de 1125,00 lei; -Bunc`r
pentru depozitare f`in`, capacitate 5
tone – la un pre] de pornire a licita]iei de
3000,00 lei; -Transport gravita]ional de
cereale cu aer comprimat – la un pre] de
pornire a licita]iei de 3525,00 lei; -Transport pneumatic de cereale f`r` spargere
de boabe – la un pre] de pornire a
licita]iei de 4350,00 lei. Preturile nu sunt
afectate de TVA. Titlul executoriu în baza
c`ruia lichidatorul judiciar procedeaz` la
vânzarea bunului imobil *cl`dire moar`*
descris` anterior, o reprezinta sentinta
nr.81 din data de 09.02.2009 de deschidere a procedurii de faliment.
Licita]ia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin,
str. Z`br`u]ului nr. 7A, jude]ul Mehedin]i
la data de 08.08.2014 orele 12:30. Inform`m to]i ofertan]ii care vor s` participe la sedinta de licita]ie faptul c` sunt
obliga]i s` depuna o garan]ie reprezentand 10% din pre]ul de pornire al licita]ie
si sa achizi]ioneze caietul de sarcini.
Cont:RO57 RZBR 0000 0600 1113 2639 deschis la Raiffeisen Bank Dr. Tr. Severin.
Invit`m pe toti cei care vor sa se prezinte
la [edin]a de licita]ie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop [i pâna la
acel termen s` depun` oferte de
cump`rare. Som`m pe to]i cei care
pretind vreun drept asupra imobilului s`
anun]e lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazut` de lege. Rela]ii
la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr.
Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr.7A, jud.
Mehedin]i, tel: 0752819051, 0742592183,
fax: 0252354399 sau la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolven]` SPRL.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licita]ie public`, în fiecare zi de
miercuri incepand cu data de 13.08.2014,
bunurile apartinând urm`torilor debitori: Apollo-Ela SRL (proprietate imobiliar` situat` în Câmpina, str. I.H.
R`dulescu, nr. 39, jude] Prahova
(Sp+P+E+M) + teren intravilan in
suprafata de 773 mp la pre]ul de evaluare redus cu 75%, respectiv 385.683,50 lei
lei f`r` TVA, ora 12.00);Calco Prod SRL
(proprietate imobiliar` situata in Ploiesti,
str. Carpenului, nr. 11, jud. Prahova (teren
cu suprafata de 949 mp, moara, spatiu
depozitare, anexa, cabina poarta) la pretul de evaluare redus cu 50%, respectiv
334.198,50 lei fara TVA; bunuri mobile
(cuptor de brutarie, cuptor de patiserie,

masina de feliat, agregat de umiditate,
divizor aluat, masina conica modelare,
dospitor intermediar, modelator lung,
tunel congelare prin reciclarea apei,
malaxor spirala) la pretul de evaluare
redus cu 40%, respectiv 133.990,00 lei
fara TVA, ora 10.00); SC Dog Protection
SRL bunuri mobile la pretul de evaluare;
SC Staliola Serv SRL bunuri mobile (bijuterii fantezie, curele, genti inlocuitor, bentite material textil, articole par, diademe
plastic, mese, clestisoare, cercei) la pre]ul
de inventar redus cu 50% si cu un discount pentru vanzarea fortata de 20%
(89.108,40 lei); SC Wedecon SRL (bunuri
mobile masini finisat, taiat, slefuit) la cel
mai mare pret oferit. Persoanele interesate vor cump`ra caietul de prezentare
de la lichidator [i vor depune documentele de participare la licita]ie cu o zi
înainte de data licita]iei, înso]ite de taxa
de garan]ie de 10%. Licitatiile vor avea loc
la sediul lichidatorului Ploie[ti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800.

PIERDERI
Pierdut adeverin]` plat` integral` rate,
pe numele Popescu Gheorghe. O declar
nul`.
Moruga Andreeea Miruna declar` perdute [i nule Poli]ele RZ000092383000092385, TI000381354-000381355,
apar]inând Asirom Dolj.
Pierdut Certificat de Conformitate
nr.VIII.d/51133/05.10.2011 pe numele
Chivu Al.Ana-Maria, c`s`t.Bâzu. Îl declar
nul.
Pierdut Certificat de Conformitate
nr.VIII.d/51132/05.10.2011 pe numele Bâzu
L.Alexandru. Îl declar nul.
Pierdut certificat profesional transport
rutier în regim taxi, seria CPTx, nr.
0037146, eliberat la data de 27.05.2008
de A.R.R. Ia[i, pe numele Azanfirei Marius- Constantin. Se declar` nul.
SC Sonia Construct SRL, C.U.I. 16833392,
J40/16294/11.10.2004, declar` pierdut
Registrul Unic de Control sediu, al societ`]ii, achizi]ionat în luna Noiembrie
2004.
Pierdut carnet student emis de Facultatea de Geologie [i Geofizic` Bucure[ti,
pe numele Condruz Melisa Alina.
Declar pierdut Proces verbal de predareprimire pe nume Dobre Sorica cu nr.4984
din 3.06.1992 emis de Societatea Orizont
SA. Îl declar nul.
Publicitate

